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 Lý do và sự cần thiết lập Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, I.

tầm nhìn đến năm 2050 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1533/QĐ-TTg ngày 30/08/2013. Quy hoạch định hƣớng Cần Thơ trở thành thành phố 

văn minh, hiện đại, mang đặc trƣng sông nƣớc, cơ bản trở thành thành phố công 

nghiệp trƣớc năm 2020; là trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm giáo dục - đào tạo và 

khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL với mức 

tăng trƣởng cao, đạt 16% giai đoạn 2011-2015 với công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ 

trọng chính, đạt 47,9% và 48,8% vào năm 2020. 

Sau khi Quy hoạch đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, Thành phố Cần Thơ 

đã tổ chức công bố, công khai và chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chƣơng trình, kế 

hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch. Tính đến nay, sau hơn 8 năm thực hiện quy 

hoạch, kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực và toàn 

diện trên các lĩnh vực. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng số 118 đồ án quy 

hoạch xây dựng (bao gồm các đồ án quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý nhà 

nƣớc, kêu gọi đầu tƣ phát triển đô thị, quản lý đầu tƣ nhƣ khu dân cƣ, tái định cƣ, 

thƣơng mại dịch vụ, công nghiệp,....). Tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu đƣợc 

thực hiện tại 05 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) cũng nhƣ 

nhiều dự án từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay ODA và vốn khác đã đƣợc triển khai. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế trong 

nƣớc, khu vực và thế giới có nhiều biến động, tác động và làm ảnh hƣởng đến định 

hƣớng và nội dung Quy hoạch đƣợc phê duyệt, cụ thể: 

(1) Sự tác động của bối cảnh quốc tế: Yêu cầu đặt ra từ cách mạng công nghiệp 

4.0, Việt Nam tham gia vào một loạt FTA thế hệ mới, với Hiệp định đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP) đang triển khai, đồng thời đàm phán 

nhiều hiệp định thƣơng mại tự do lớn (RCEP, Việt Nam - Israel, khối EFTA). Đây là 

những yếu tố quan trọng thúc đẩy thƣơng mại và đầu tƣ, Chiến tranh thƣơng mại giữa 

các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung Quốc - EU) sẽ có tác động lớn đến chính sách đầu tƣ, 

thƣơng mại của các quốc gia.Cần Thơ với những lợi thế về nông nghiệp, cùng với định 

hƣớng trong tƣơng lai sẽ là đầu mối logistics để xuất khẩu nông sản của ĐBSCL, sẽ 

đƣợc hƣởng rất nhiều những cơ hội, đặc biệt với các mặt hàng chủ lực là gạo và thủy 

sản, ví dụ nhƣ mở rộng thị trƣờng đến các nƣớc EU cũng nhƣ sẽ phải đối mặt với các 

thách thức trong việc tuân thủ các quy định về kiểm định chất lƣợng. 

(2) Một số chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc đang đƣợc nghiên 

cứu, xây  dựng và hoàn thiện nhƣ: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lƣợc phát 
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triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, các quy hoạch đƣợc xây dựng mới theo Luật 

Quy hoạch (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch 

ngành quốc gia, quy hoạch vùng) sẽ có tác động trực tiếp đến định hƣớng phát triển 

của Thành phố Cần Thơ trong những năm tới. 

(3)Thách thức từ biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: 

Thành phố Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trƣờng và biến đổi khí 

hậu. Biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện 

tƣợng thời tiết cực đoan, ảnh hƣởng đến sinh kế và đời sống của ngƣời dân. Việc khai 

thác  tài nguyên nƣớc trên thƣợng nguồn châu thổ, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện 

đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lƣợng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập 

mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Mặt trái từ hoạt động phát triển kinh tế với cƣờng độ cao ở địa bàn TP Cần Thơ ngày 

càng gay gắt, các vấn đề nhƣ: ô nhiễm môi trƣờng, mất cân bằng sinh thái, sụt lún đất, 

sạt lở bờ sông và suy giảm mực nƣớc ngầm ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngoài ra, 

sự kéo dài của đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nghiêm trọng trong tiến trình phát 

triển của Thành phố: nhiều doanh nghiệp đóng cửa, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tăng 

trƣởng kinh tế thụt giảm so với dự báo,..Những thách thức từ môi trƣờng cũng nhƣ 

dịch bệnh là những rào cản lớn cần đƣợc tính toàn và cân nhắc kĩ lƣỡng trên con 

đƣờng đƣa TP Cần Thơ thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của ĐBSCL. 

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hƣớng tiếp cận 

mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố, làm căn 

cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây 

dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung 

của cả nƣớc, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng Cần Thơ trở 

thành thành phố phát triển năng động của vùng ĐBSCL và cả nƣớc, có vị thế cao trong 

sự tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập khu vực. 

Thực hiện Luật Quy hoạch (2017) và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 

của     Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 2017, UBND Thành phố Cần 

Thơ tổ chức lập Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch phát triển Thành phố Cần Thơ đƣợc nghiên 

cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hƣớng phát triển các ngành, lĩnh 

vực và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng trên địa  bàn có tính tới yếu tố liên vùng và hội 

nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, cần quan tâm đến việc khai thác và sử dụng tài nguyên 

bền vững và bảo vệ môi trƣờng trong điều kiện biến đổi khí hậu. 
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Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy 

hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với cách tiếp 

cận tổng thể, đa ngành, để có thể giải quyết một cách toàn diện các vấn đề thách thức 

hiện nay và định hƣớng chiến lƣợc cho sự phát triển dài hạn của Thành phố trong giai 

đoạn sắp tới. 

 

 Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch II.

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch 

Trong phạm vi ranh giới hành chính của Thành phố Cần Thơ; tổng diện tích tự 

nhiên:  1.440,40 km
2
; trên phạm vi 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 quận và 4 

huyện, gồm các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và các 

huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thới Lai  

Tọa độ địa lý Thành phố Cần Thơ từ 9°55’08’’ đến 10°19’38’’ vĩ độ Bắc và 

105°13’38’’ đến 105°50’35’’ kinh độ Đông. 

2. Phạm vi ranh giới nghiên cứu 

Nghiên cứu vai trò Thành phố Cần Thơ trong mối quan hệ phát triển với các lãnh 

thổ lân cận có tác động trực tiếp đến Thành phố bao gồm các tỉnh An Giang, Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, và tất cả các tỉnh còn lại của ĐBSCL. 

 

 Thời kỳ lập quy hoạch III.

 Thời kỳ lập quy hoạch Thành phố: 2021-2030 

 Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050. 

 

 Mục tiêu lập quy hoạch IV.

Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp Thành phố Cần 

Thơ sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không 

gian phát triển  kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia 

với quy hoạch vùng và quy hoạch Thành phố; là cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tƣ công từng giai đoạn 05 năm và hàng năm trên địa 

bàn Thành phố Cần Thơ, đảm bảo tính khách quan, khoa học. 

Là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và ngƣời dân đầu tƣ, kinh doanh, sinh 

sống, làm việc cũng nhƣ giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của Thành phố 

Cần Thơ, góp phần tạo ra nhiều việc làm, ổn định sinh kế, hạn chế bất bình đẳng xã 
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hội và nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân. 

Xây dựng khung phát triển về không gian, tạo nền tảng cơ sở cho xây dựng và 

kết nối đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các loại hình quy hoạch. Loại bỏ các quy 

hoạch chồng chéo, ảnh hƣởng đến định hƣớng và đầu tƣ phát triển; giải quyết các vấn 

đề xung đột về không gian  trong địa bàn Thành phố hiện nay và định hƣớng không 

gian cho các nhu cầu phát triển trong tƣơng lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều 

kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. 

Tối ƣu hóa và bảo đảm tính khả thi, bền vững trong quản lý, bảo vệ, khai thác và 

sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển; thích ứng cao với BĐKH và giảm thiểu tiêu 

cực từ thiên tai.  

Là một trong những công cụ khắc phục những thiếu sót, những bất cập do các quy 

hoạch  cũ và lịch sử để lại. 

 

 Quan điểm lập quy hoạch V.

Tuân thủ, phù hợp với hệ thống quy hoạch: Thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, 

định hƣớng của Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, quy hoạch tổng thể 

quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL có liên quan đến 

địa bàn của Thành phố. Đảm bảo tuân thủ, phù hợp, thƣờng xuyên cập nhật những chủ 

trƣơng, định hƣớng lớn, những chủ trƣơng của Đảng, quy định của Nhà nƣớc, Chính 

phủ, vùng ĐBSCL; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nƣớc; 

chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh và phát triển bền vững; các điều ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam là nƣớc thành viên. 

Cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045.   

Phát huy nội lực: Bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi 

trƣờng, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; phân bổ, khai thác và 

sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di tích lịch sử - 

văn hóa, di sản văn hóa, cảnh quan tự nhiên đặc trƣng của Thành phố và của vùng 

đồng bằng sông Cửu Long cho các thế hệ hiện tại và tƣơng lai.  

Khai thác vị thế: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng; 

Khai thác các liên kết vùng, địa phƣơng trong cả nƣớc, đặc biệt là kết nối với Thành 

phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và vùng biên giới Việt Nam – Campuchia; Khai thác hiệu quả các Hiệp định mà Việt 

Nam đã ký kết. 

Đảm bảo tính bao trùm, cân bằng: Giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực do 
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kinh tế - xã hội, môi trƣờng gây ra đối với sinh kế của cộng đồng, ngƣời cao tuổi, 

ngƣời khuyết tật, ngƣời dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em. Quá trình lập quy hoạch 

phải đƣợc kết hợp với các chính sách khác, thúc đẩy phát triển các địa bàn còn khó 

khăn và bảo đảm sinh kế bền vững của ngƣời dân.  

 

 Nguyên tắc lập quy hoạch VI.

 Bền vững và dài hạn: Đảm bảo lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột kinh tế, xã 

hội và môi trƣờng cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Khả thi: Đảm bảo tính khả thi trong triển khai, phù hợp với nguồn lực thực 

hiện của Thành phố giai đoạn 2021-2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm 

nhìn đến năm 2050;  

 Kế thừa: nội dung quy hoạch sẽ chọn lọc, kế thừa các chủ trƣơng chính sách 

lớn của các quy hoạch tại Cần Thơ trƣớc đó.  

 Tính mở: để tiếp cận các phƣơng pháp quy hoạch hiện đại, không cứng nhắc, 

cho phép những sự linh động trong quá trình phát triển, không cần phải điều chỉnh quy 

hoạch. Chỉ quy hoạch những gì thực sự có thể quy hoạch và cần quy hoạch. 

 Tính thị trƣờng: Xác định thị trƣờng là yếu tố quyết định trong phát triển, đảm 

bảo nguyên tắc thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc trong phân bổ nguồn lực. 

 Tính liên kết không gian, thời gian: Quy hoạch gắn với những giai đoạn trung 

hạn và dài hạn, nhằm phát huy những tiềm lực trƣớc mắt, đồng thời đảm bảo bền vững 

lâu dài. 

 Tính tích hợp: bảo đảm tính thống nhất, liên kết có hệ thống giữa các đối 

tƣợng của quy hoạch, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; phát triển hài hòa các địa 

phƣơng, vùng lãnh thổ trên địa bàn Thành phố;  

 Tính công khai, minh bạch: trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong 

quá trình lập, triển khai thực hiện và giám sát quy hoạch; trong đó bảo đảm quyền 

tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong quá trình lập quy 

hoạch. 

 

 Căn cứ lập quy hoạch VII.

1. Các văn bản quy phạm pháp luật 

1.1 Các văn bản về công tác quy hoạch 

 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 
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 Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 

luật có liên quan đến quy hoạch; 

 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 

 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019 của Uỷ Ban thƣờng vụ 

Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

 Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi 

hành Luật Quy hoạch; 

 Nghị quyết số 110/2019/NĐ-CP, ngày 02/2/2019 của Chính phủ đã Ban hành 

Danh mục các quy hoạch đƣợc tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh; 

 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

 Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ thành 

lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

 Thông tƣ 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

hƣớng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; 

 Thông tƣ số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định 

về giá trong hoạt động quy hoạch. 

 Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

 

1.2 Các văn bản khác 

 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

 Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phƣơng số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

 Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

 Thông tƣ số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội về quy định mức lƣơng đối với chuyên gia tƣ vấn trong nƣớc 
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làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tƣ vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo 

thời gian sử dụng vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ 

Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hƣớng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc; 

 Thông tƣ số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

 Thông tƣ số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/2/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, về việc quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ 

sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

 Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học sinh học đến năm 2020, tầm  nhìn đến năm 

2030;" và "Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về biến đổi khí hậu; 

 Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 ban hành Kế hoạch hành 

động của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của 

Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu; 

 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Thành ủy Cần Thơ 

về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với BĐKH trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ;" 

 Chƣơng trình số 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy Cần Thơ về thực 

hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

 Chƣơng trình số 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 của Thành ủy Cần Thơ thực 

hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Cần Thơ thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn 2050;" 

 Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 
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2. Các đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách, định hƣớng phát triển và các quy 

hoạch, kế hoạch Các văn bản quy phạm pháp luật 

2.1. Cấp Trung ƣơng 

2.1.1 Các nghị quyết của Đảng và Bộ Chính trị 

 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021) 

 Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

 Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp huyện, xã; 

 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

 

2.1.2 Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ 

 Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc Ban hành 

Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

 Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp 

đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; 

 Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/03/2019 về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hƣớng 

đến 2025 

 Nghị quyết 52/ NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Thành phố Cần Thơ 

 Quyết định số 1520/ QĐ-TTg về phê duyệt chiến lƣợc phát triển chăn nuôi 

giai đoạn 2021-2030 

 Quyết định số 1368/QĐ-BNN-CN về ban hành kế hoạch hành động thực hiện 

quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của thủ tƣớng chính phủ phê duyệt 

chiến lƣợc phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 
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2.1.3 Các quyết định của Thủ tƣớng chính phủ 

 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; 

 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về Biến đổi khí hậu; 

 Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

  Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

 Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ đến 

năm 2020; 

 Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2035; 

 Quyết định 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Chƣơng trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

 Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 

năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

 Quyết định số 1012/QĐ-BCT ngày 03/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nƣớc đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030; 
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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chƣơng trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hƣớng năm 

2030; 

 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng 

cƣờng năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

 Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trƣởng xanh Việt Nam đến năm 2030; 

 Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 

định hƣớng đến năm 2030; 

 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;  

 Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đƣờng bộ Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050;  

 Các quy hoạch tổng thể khác về ngành, địa phƣơng; các quyết định của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt các Đề án tái cơ cấu ngành, tổng công ty, tập đoàn có liên 

quan đến Thành phố Cần Thơ; 

 Các định hƣớng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 

các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng… 

 

2.1.4 Văn bản của các bộ 

 Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và 

định hƣớng đến năm 2030; 

 Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lƣới siêu thị, trung tâm thƣơng mại cả 

nƣớc đến 2020 và tầm nhìn đến 2030; 
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 Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lƣới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035. 

 Quyết định số 9428/QĐ-BCT ngày 13/12/2013 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm trên địa 

bàn cả nƣớc đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

 Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 ban hành Kế hoạch hành 

động của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của 

Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

2.2. Cấp địa phƣơng 

 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Thành ủy Cần Thơ 

về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với BĐKH trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ; 

 Nghị quyết số 03-NQ/ TU ngày 01-8-2016 của Thành uỷ Cần Thơ về đẩy 

mạnh phát triển du lịch; 

 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7  năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định khu vực không đƣợc phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

 Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 23/09/2021 của Hội đồng nhân dân Thành 

phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; 

 Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hƣớng đến năm 

2030; 

 Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển thông tin và truyền thông Thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030; 

 Quyết định số 2933/ QĐ- UBND ngày 22/09/2016 về phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch tài nguyên nƣớc mặt Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2035; 

 Quyết định số 129/QĐ- UBND ngày 17/01/2017 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 
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 Quyết định số 44/ QĐ- UBND ngày 10/01/2018 về việc quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản Thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 về phân cấp phê duyệt hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần 

Thơ; 

 Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 “Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu 

sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hƣớng hiện đại”; 

 Quyết định số 1297/ QĐ-UNBD ngày 15/06/2021 về Kế hoạch phát triển 

Thƣơng mại điện tử Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 198/ KH-UBND ngày 24/09/2021 về kế hoạch thực hiện 

chƣơng trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 

 Nghị quyết 31-NQ/ĐH ngày 25/09/2020 của Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần 

Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

 Quyết định số 199/ KH-UBND ngày 28/09/2021 về việc tái cơ cấu nông 

nghiệp Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 204/ KH-UBND ngày 04/10/2021 về kế hoạch phát triển chăn 

nuôi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025; 

 Chƣơng trình số 39-Ctr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy Cần Thơ về thực 

hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

 Chƣơng trình số 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 của Thành ủy Cần Thơ thực 

hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Cần Thơ thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn 2050; 

 Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

 Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 04/10/2021 về phát triển chăn nuôi giai 

đọan 2021-2025 

 Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2022 về phát triển chăn nuôi và 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 
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3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức có liên quan 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành công nghiệp. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành thƣơng mại. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành du lịch. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành đê điều, thủy lợi. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành điện lực và thông tin. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành y tế. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành giáo dục. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành văn hóa. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng đất đai. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trƣờng. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh. 

  

4. Các tài liệu, số liệu, thông tin và bản đồ số và in có liên quan 

 Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê từ năm 2011-2019. 

 Niên giám thống kê của Cục Thống kê Thành phố Cần Thơ từ năm 2011-

2019. 

 Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên. 

 Bản đồ hành chính, bản đồ địa hình số và in, bản đồ sử dụng đất đai và các bản 

đồ chuyên đề khác, tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000. 

 Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về thực trạng kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, 

nông thôn, sử dụng đất đai và các ngành khác có liên quan thời kỳ 2011-2019. 

 

 Các phƣơng pháp tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch VIII.

1. Các phƣơng pháp tiếp cận lập quy hoạch  

1.1 Yêu cầu chung của phƣơng pháp tiếp cận lập quy hoạch 

Đảm bảo phù hợp và cụ thể hóa các bƣớc đi của Chiến lƣợc phát triển giai đoạn 

2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các nội dung tiếp cận đảm 
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bảo nguyên tắc tích hợp, tính phù hợp của quy hoạch, cách thức tiến hành phù hợp với 

năng lực triển khai của các đối tƣợng tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch. 

Tiếp cận tổng thể, quá trình triển khai quy hoạch có sự phối hợp đảm bảo các yêu 

cầu tổng thể, các nhiệm vụ quy hoạch đƣợc thực hiện đảm bảo tính liên ngành, liên 

lãnh thổ, gắn với không gian, phƣơng pháp phân tích tổng hợp kết hợp cả định lƣợng 

và định tính. 

Các nội dung quy hoạch đƣợc thực hiện thông qua quá trình phối hợp, lựa chọn 

các bƣớc đi và ƣu tiên không gian phát triển trong từng giai đoạn phù hợp với nguồn 

lực huy động, đảm bảo nguyên tắc thị trƣờng đạt hiệu quả tổng thể, lâu dài hƣớng tới 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

1.2 Một số phƣơng pháp tiếp cận chủ yếu đƣợc sử dụng trong quá trình 

lập quy hoạch  

 Phƣơng pháp tiếp cận từ đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển 

đặc thù của Thành phố, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng đất, 

thực trạng hệ thống đô thị, nông thôn, trong đó tập trung đánh giá các tiềm năng của 

Thành phố Cần Thơ và chỉ ra đƣợc khả năng, các điều kiện cần thiết để khai thác các 

tiềm năng, điều kiện phát triển đặc thù của Thành phố về: Vị trí địa kinh tế - chính trị, 

các cơ hội liên kết giữa Thành phố Cần Thơ với ĐBSCL và cả nƣớc, vị trí là cầu nối 

giao thƣơng kinh tế, văn hoá giữa Việt Nam với Campuchia, tài nguyên thiên nhiên 

(khí hậu, khoáng sản, đa dạng sinh học…), các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc cho 

phát triển thời kỳ quy hoạch. 

  Phƣơng pháp tiếp cận cân đối tổng thể: Yêu cầu đặt ra trong quá trình xây 

dựng các mục tiêu, kịch bản phát triển là cần xem xét sự tƣơng thích giữa các mục tiêu 

và các cân bằng tổng thể của nền kinh tế Thành phố Cần Thơ nhằm đảm bảo tính khả 

thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch.Các cân bằng tổng thể cần đƣợc 

xem xét bao gồm: Các yếu tố nguồn lực cần thiết để thực hiện quy hoạch, cơ cấu kinh 

tế; cơ cấu lao động, một số cân đối vĩ mô của nền kinh tế Thành phố (tích lũy - đầu tƣ, 

thu ngân sách - chi tiêu ngân sách, xuất - nhập khẩu...), một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

quan trọng khác của thời kỳ quy hoạch. 

 Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành đƣợc sử dụng để tính hiệu quả kinh tế, xã hội 

tổng hợp cho từng ngành và sau đó tiến hành so sánh giữa các ngành để lựa chọn 

ngành có hiệu quả cao nhất. Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành sử dụng mô hình cân đối 

liên ngành để lƣợng hóa tác động của mỗi ngành đối với tổng thể kinh tế, xã hội rồi 

sau đó so sánh lựa chọn ngành. Trong một số trƣờng hợp có thể sử dụng phƣơng pháp 

chồng lớp bản đồ, công cụ GIS để lựa chọn, nhất là lựa chọn trong các lâm nghiệp và 
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nông nghiệp. Ngoài ra, có thể sử dụng thêm phƣơng pháp chuyên gia, tổ chức các cuộc 

hội thảo, tọa đàm, tham vấn cộng đồng, các quy chuẩn, quy phạm ngành. 

  Tiếp cận liên vùng, liên quận, huyện đƣợc sử dụng để xử lý các vấn đề liên 

vùng, liên quận, huyện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả 

phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý các yếu tố, điều kiện, nguồn lực cho phát triển và 

bảo vệ môi trƣờng có tính liên vùng, liên quận, huyện. Một số vấn đề liên vùng, liên 

quận, huyện chủ yếu cần xử lý:  

• Các vấn đề liên vùng, liên quận, huyện về kinh tế: Kết nối không gian, hành 

lang kinh tế, hạ tầng, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên... 

• Vấn đề liên vùng, liên huyện về xã hội, dân cƣ, lao động: Xử lý yêu cầu về 

phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục đào 

tạo,…); xử lý vấn đề di dân, di chuyển lao động, tái định cƣ... 

• Vấn đề liên vùng, liên quận, huyện về môi trƣờng, ứng phó thiên tai: Xử lý 

yêu cầu về kết nối, liên kết xây dựng, khai thác, sử dụng hệ thống công trình phòng 

chống ô nhiễm môi trƣờng, hành lang, vành đai bảo vệ môi trƣờng, ứng phó thiên tai; 

liên kết bảo vệ, bảo tồn nguồn tài nguyên phân bố xuyên các vùng, đƣợc sử dụng cho 

khai thác chung liên vùng, liên quận, huyện... 

• Vấn đề liên vùng, liên quận, huyện giải quyết đa mục tiêu: Xử lý yêu cầu về 

kết nối xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật liên vùng, liên quận, huyện (giao thông, cấp 

điện, cấp nƣớc,…); kết nối không gian đô thị; liên kết khai thác, sử dụng hệ thống cơ 

sở hạ tầng dịch vụ có chức năng liên tỉnh, liên vùng, quốc tế (sân bay,…) 

 Tiếp cận hai chiều từ trên xuống, từ dƣới lên: Quy hoạch Thành phố phải cập 

nhật, cụ thể hoá các mục tiêu, kịch bản phát triển của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy 

hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn, mặt khác quy hoạch Thành 

phố tính khái quát càng cao gắn liền với các chủ trƣơng, định hƣớng lớn của Thành 

phố nên quá trình quy hoạch phải đảm bảo luôn đƣợc thực hiện theo nguyên tắc hai 

chiều, từ trên xuống và từ dƣới lên. Tiếp cận đảm bảo nguyên tắc đƣợc sử dụng để 

đảm bảo quá trình lập quy hoạch Thành phố sẽ không tính toán quy mô, khối lƣợng 

các sản phẩm hàng hóa để đƣa vào mục tiêu quy hoạch (chỉ đƣa vào trong quá trình 

phân tích). Chỉ xác định các chức năng sử dụng chung, không xác định rõ tên dự án 

riêng theo chủ sở hữu. Các nội dung định hƣớng, dự báo, dự liệu các khả năng có thể 

xảy ra là các nội dung có tính chất sử dụng để tham khảo định tính, nắm bắt xu hƣớng 

nhƣ một yếu tố cấu thành để lựa chọn kịch bản tổng thể. Phƣơng pháp tiếp cận này 

cũng đảm bảo tính “thông qua” của các yếu tố luân chuyển trong không gian quy 

hoạch, tạo thuận lợi cho quá trình liên kết và đảm bảo tính tự điều chỉnh về “cung- 

cầu”. 
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2. Các phƣơng pháp lập quy hoạch đƣợc áp dụng 

2.1 Các phƣơng pháp lập quy hoạch sẽ đáp ứng các yêu cầu 

 Phƣơng pháp lập quy hoạch phải phù hợp với thực tế của Việt Nam; tôn trọng 

và đảm bảo tính thị trƣờng; bao hàm đƣợc tác động của khu vực và quốc tế; phát huy 

tối đa nội lực, khai thác hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài; tính toán đầy đủ nguồn nội 

lực, chủ động trong mọi tình huống để phát triển hiệu quả và bền vững. 

 Phƣơng pháp lập quy hoạch bảo đảm tính rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp 

với tình hình và bối cảnh mới trong và ngoài nƣớc; đồng thời phƣơng pháp lập quy 

hoạch đảm bảo tính phản biện của cộng đồng. 

 Các phƣơng pháp lập quy hoạch mang kỹ thuật chuyên ngành phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm quốc gia ban hành. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng 

trong quy hoạch cần mang tính tổng hợp, phản ánh đƣợc bản chất các vấn đề kinh tế, 

xã hội và môi trƣờng.  

 Các phƣơng pháp lập quy hoạch liên quan đến vấn đề lƣợng hóa trong xử lý 

tổng hợp quy hoạch Thành phố cần đƣợc xem xét trên nguyên tắc hiệu quả cho toàn bộ 

hệ thống. 

 Các phƣơng pháp lập quy hoạch cần đảm bảo tính lô-gic, chặt chẽ, khoa học, 

thống nhất và có khả năng đo lƣờng để các kết quả có thể theo dõi, giám sát, kiểm tra 

sau khi báo cáo quy hoạch đƣợc phê duyệt. 

 Các phƣơng pháp lập quy hoạch đảm bảo yêu cầu xác định phân tích các vấn 

đề, nhu cầu thực tiễn đối với từng quận, huyện và cả Thành phố theo các giai đoạn 

phát triển. 

 Các phƣơng pháp lập quy hoạch phải căn cứ vào thực tiễn (tƣ liệu, số liệu tin 

cậy), các hệ thống định mức phù hợp với thực tế, phản ánh đƣợc bản chất của thực 

tiễn, dựa trên yêu cầu thực tế của quốc gia, vùng, Thành phố Cần Thơ. Những thông 

tin cần thiết cho việc lập quy hoạch phải phù hợp và tƣơng thích với thông tin và chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội hiện có và đƣợc sử dụng trong hệ thống thống kê và kế hoạch của 

Thành phố, vùng ĐBSCL và cả nƣớc. 

 Thông tin phục vụ lập quy hoạch Thành phố phải đƣợc thu thập từ các nguồn 

thông tin chính thống, các cơ quan có chức năng cung cấp thông tin, hoặc từ các nguồn 

thông tin đáng tin cậy, và đáp ứng các yêu cầu về:  

• Thu thập thông tin phục vụ quy hoạch: Thông tin đƣợc thu thập phải có sự 

xác nhận của bên cung cấp thông tin về tính xác thực của thông tin 
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• Xử lý tổng hợp thông tin phải đƣợc sử dụng các phƣơng pháp xử lý thông tin 

có tính khoa học; các phƣơng pháp tính toán, kết quả tính toán dữ liệu thứ cấp phải 

đƣợc lƣu giữ, đƣợc công khai cách tính toán với hội đồng thẩm định quy hoạch 

• Đánh giá thực trạng phát triển phải đƣợc thực hiện căn cứ trên thông tin, dữ 

liệu chính thống và thông tin đã đƣợc xử lý, tổng hợp bằng phƣơng pháp khoa học; nội 

dung đánh giá, nhận định bằng lời phải có thông tin và số liệu minh chứng kèm theo 

• Phƣơng pháp dự báo, kết quả dự báo, thông tin sử dụng trong dự báo đƣợc 

lƣu trữ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan phản biện 

• Lập bản đồ thể hiện kịch bản quy hoạch: Dữ liệu bản đồ phải đƣợc thu thập 

từ các nguồn dữ liệu bản đồ chính thống, đáp ứng đƣợc quy chuẩn, tiêu chuẩn bản đồ 

hiện hành; các phân tích trên cơ sở dữ liệu bản đồ phải đƣợc thực hiện bằng các 

phƣơng pháp khoa học; thông tin về hoạt động phân tích trên cơ sở dữ liệu bản đồ phải 

đƣợc lƣu trữ, và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan phản biện; độ chính xác và tỷ lệ bản 

đồ của mỗi loại bản đồ đƣợc lập theo yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ lập quy hoạch 

Thành phố Cần Thơ 

 

2.2 Phƣơng pháp lập quy hoạch sẽ đƣợc áp dụng lập quy hoạch Thành phố  
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2.2.1 Phƣơng pháp điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu 

Các thông tin, dữ liệu thu thập phải mang tính pháp lý, có khả năng trích dẫn khi 

sử dụng. Do đó, công tác thu thập và xử lý thông tin cần đƣợc tiến hành theo các bƣớc 

nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Xác định nguồn thông tin, số liệu, tƣ liệu. Thông thƣờng các nguồn 

thông tin đƣợc lấy từ các Sở, ban ngành của địa phƣơng. Đây là các báo cáo về thực 

trạng phát triển các ngành và lĩnh vực. Các số liệu đƣợc lấy từ Chi cục thống kê của 

địa phƣơng. Ngoài ra, các thông tin tƣ liệu từ các Bộ, ngành Trung ƣơng và các viện 

nghiên cứu trong và ngoài nƣớc cũng rất quan trọng và có thể tham khảo. 

Bƣớc 2: Tiến hành thu thập thông tin, gồm các công việc: xây dựng kế hoạch thu 

thập thông tin; tổ chức thu thập thông tin và tổng hợp, rà soát thông tin đã đƣợc thu 

thập. Thu thập thông tin bổ trợ (nếu cần). 

Các nhóm thông tin cần đƣợc điều tra, thu thâp, gồm: 

Những dữ liệu, thông tin có tính chất pháp lý cho việc xây dựng quy hoạch 

Thành phố: Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết và Chƣơng trình Kế 

hoạch phát triển của Chính phủ liên quan đến Thành phố; Các Nghị quyết, Kết luận 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định, Kế hoạch của UBND Thành phố về phát triển kinh tế- xã hội, phát triển các 

ngành của Thành phố; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch Thành phố giai 

đoạn trƣớc; Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã đƣợc phê duyệt để 

tích hợp vào quy hoạch Thành phố. 

Những dữ liệu, thông tin có tính chất làm cơ sở khoa học cho xây dựng quy 

hoạch Thành phố: Các ấn phẩm khoa học đƣợc công bố trong nƣớc và quốc tế có liên 

quan các vấn đề phát triển của Thành phố, …tài liệu về phƣơng pháp luận quy hoạch 

Thành phố, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đƣợc áp dụng trong hoạt động quy hoạch 

Thành phố. 

Những dữ liệu, thông tin có tính chuyên ngành (phi không gian) trực tiếp phục vụ 

xây dựng các nội dung, quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển Thành phố: Tập 

trung nêu rõ các dữ liệu thông tin về các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan đến 

Thành phố, liên quận, huyện, mức độ ảnh hƣởng liên quận, huyện, các vấn đề tiềm 

năng liên quận, huyện (ví dụ: các nhánh sông Thành phố, các địa bàn du lịch liên quận, 

huyện…) hoặc các thông tin để giải quyết và xử lý các vấn đề mâu thuẫn, các thông tin 

về các vấn đề có tính chất liên quận, huyện đƣợc xác định ở các Nghị quyết, Kết luận 

của Đảng ủy Thành phố về phát triển Thành phố, các báo cáo, đề án có tính chính 

thống của Thành phố. 

Những dữ liệu, thông tin về không gian, gồm có hệ thống các bản đồ và những 
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thông tin có liên quan phục vụ xây dựng các nội dung của quy hoạch: gồm dữ liệu liên 

kết với dữ liệu quốc gia, dữ liệu quốc gia, tổ chức quốc tế và điều tra cơ bản trong 

nƣớc. 

Những thông tin cần thiết khác: các thông tin đặc thù, có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành có vai trò quan trọng, quyết định đối với kịch bản quy hoạch: các dự án 

lớn, các nguồn lực bên ngoài; các cảnh báo về thiên tai, thảm họa môi trƣờng bên 

ngoài; tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng có tác động đến Thành phố. 

 

2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn 

Ngoài công tác điều tra khảo sát, nhà thầu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tại 

bàn (Desk Research) để thu thập dữ liệu từ các tài nguyên có sẵn trong hệ thống cơ sở 

dữ liệu ( thu thập các tài liệu nƣớc ngoài về quy hoạch, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 

hoạch, tài liệu nghiên cứu về phát triển các ngành lĩnh vực: chiến lƣợc, kế hoạch, tài 

liệu đã có của Thành phố Cần Thơ...) để từ đó nghiên cứu triển khai trong quy hoạch 

Thành phố Cần Thơ. 

 

2.2.3 Phƣơng pháp phân tích đánh giá thực trạng 

Phân tích, đánh giá để xác định rõ các điều kiện, yếu tố (nội tại, bên ngoài) tác 

động đến sự phát triển. Khả năng và mức độ tác động của các điều kiện, yếu tố đối với 

sự phát triển. Dự báo khả năng khai thác các điều kiện, yếu tố cho phát triển. 

Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng phát triển của đối tƣợng quy hoạch: về trình 

độ phát triển theo lãnh thổ/ theo ngành, lĩnh vực cần quy hoạch thông qua các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội/ kinh tế ngành, từ đó đƣa ra các đánh giá nhận định về những cơ hội, 

thuận lợi và khó khăn, thách thức trong phát triển của đối tƣợng quy hoạch. 

Phân tích, đánh giá làm rõ về tổ chức, phân bố phát triển kinh tế - xã hội/ ngành, 

lĩnh vực của đối tƣợng quy hoạch. Phân tích, đánh giá cần sử dụng hệ thống bản đồ 

thực trạng chuyên ngành, chồng xếp các đối tƣợng nghiên cứu để xác định vị trí, quy 

mô, mức độ hợp lý trong phân bố phát triển kinh tế - xã hội/ ngành, lĩnh vực; xác định 

các điểm bất cập, chồng chéo trong tổng thể chung, kết hợp với sử dụng các số liệu về 

quy mô, công suất, mức độ đáp ứng nhu cầu hiện tại để tìm ra các vấn đề xung đột. 

Phân tích, đánh giá về mức độ liên kết giữa các khu chức năng trong bố trí phát 

triển lãnh thổ/ trong các ngành, lĩnh vực. Đối với từng khu vực cần đánh giá đƣợc các 

vấn đề khó khăn trong phát triển chức năng, hiệu suất phát triển của chức năng đó. 
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2.2.4  Phƣơng pháp phân tích hệ thống, chuyên ngành và tổng hợp 

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp là nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau 

bằng cách: Phân tích chúng thành từng bộ phận để nghiên cứu sâu về đối tƣợng nghiên 

cứu; Tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã đƣợc phân tích tạo ra 

một hệ thống phân tích đầy đủ và sâu sắc về đối tƣợng nghiên cứu. Sử dụng phƣơng 

pháp phân tích tổng hợp để phát hiện và xử lý các chênh lệch, chồng chéo nhằm cung 

cấp các nội dung cho định hƣớng quy hoạch. 

 

2.2.5 Phƣơng pháp tổng hợp các tiềm năng, lợi thế, hạn chế, cơ hội, 

thách thức phát triển (phân tích SWOT) 

Phân tích SWOT đƣợc sử dụng trong các buổi thảo luận nhóm, giữa các thành 

viên liên ngành, đa ngành, cộng đồng và chính quyền địa phƣơng, gồm: Phân tích các 

điểm mạnh và điểm yếu trong cấu trúc nội tại; Phân tích những tác động từ bên ngoài 

có thể tạo ra cơ hội hoặc dẫn đến một số nguy cơ, từ đó, giúp cho việc lựa chọn kịch 

bản quy hoạch phát triển Thành phố nhằm phát huy thế mạnh, hạn chế mặt bất lợi, 

nắm bắt các cơ hội và giảm thiểu nguy cơ.  

Yêu cầu: 

 Xác đinh các tiềm năng về tự nhiên, tiềm năng văn hóa xã hội nhân văn và 

tiềm năng kinh tế. 

 Đánh giá mức độ và khả năng khai thác tiềm năng. 

 Xác định các lợi thế, các hạn chế. 

 Xác định các cơ hội, thách thức 

 Tổng hợp theo ma trận SWOT để thể hiện các tiềm năng lợi thế, hạn chế, cơ 

hội, thách thức ở trên. 

 

2.2.6  Phƣơng pháp tích hợp quy hoạch 

Trên cơ sở triển khai đồng bộ và phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực trong cùng 

một quy hoạch, thông qua quá trình thu thập thông tin, tham vấn chuyên môn, báo cáo 

xin ý kiến về nội dung sản phẩm, từ đó sẽ đạt đƣợc mục tiêu phát triển cân đối hài hòa 

giữa các ngành, lĩnh vực, lựa chọn đƣợc các lĩnh vực trọng tâm cần ƣu tiên và đạt 

đƣợc hiệu quả bền vững trong phát triển cho giai đoạn 2021-2050. 

 

2.2.7  Phƣơng pháp so sánh đối chiếu, lồng ghép bản đồ với việc áp dụng 
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công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

 Thu thập thông tin dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch; 

 Lựa chọn công cụ để xây dựng bản đồ, chuẩn hóa thông tin, ký hiệu, hệ tọa độ 

(bản đồ nền cơ bản, bản đồ ngành, bản đồ chuyên ngành kỹ thuật…). Xác định các đối 

tƣợng trong không gian phải thể hiện và mô tả bằng bản đồ; 

 Xây dựng và mô tả các đối tƣợng quy hoạch theo dạng thông tin dữ liệu không 

gian về thực trạng; 

 Xây dựng bản đồ theo các dạng lớp đối tƣợng quy hoạch (phục vụ cho giai 

đoạn phân tích, sơ đồ hóa quan hệ giữa các đối tƣợng quy hoạch); 

 Xây dựng bản đồ định hƣớng theo các chuyên ngành; 

 Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tƣợng không gian theo ngành để xử lý 

mâu thuẫn; 

 Xử lý, chồng lớp các đối tƣợng cấp quốc gia, vùng trên địa bàn Thành phố để 

kiểm chứng xác định tính đúng đắn về vị trí các công trình cấp quốc gia, cấp vùng, 

Thành phố; 

 Biên tập và hình thành sản phẩm bản đồ quy hoạch; 

 Xử lý tích hợp vào hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia về cơ sở dữ liệu 

không gian quốc gia. 

 

2.2.8  Phƣơng pháp dự báo phát triển 

Các phƣơng pháp dự báo phát triển dựa vào các số liệu thống kê và thông qua 

các công cụ toán học đƣợc thiết lập để dự báo nhu cầu cho tƣơng lai. Khi dự báo nhu 

cầu tƣơng lai, nếu không xét đến các nhân tố ảnh hƣởng khác có thể dùng các phƣơng 

pháp dự báo theo dãy số thời gian. Nếu cần ảnh hƣởng của các nhân tố khác đến nhu 

cầu có thể dùng các mô hình hồi quy tƣơng quan... Để tiến hành dự báo tăng trƣởng 

kinh tế - xã hội theo phƣơng pháp định lƣợng cần thực hiện 8 bƣớc sau: 

 Xác định mục tiêu dự báo 

 Lựa chọn những chỉ tiêu cần dự báo 

 Xác định độ dài thời gian dự báo 

 Chọn mô hình dự báo 

 Thu thập các dữ liệu cần thiết 

 Phê chuẩn mô hình dự báo 

 Tiến hành dự báo 
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 Áp dụng kết quả dự báo 

 

* Danh mục các dữ liệu cần dự báo bao gồm: 

 Dự báo các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô 

• Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2025, 2030 

• Tăng trƣởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2021-2030 

• Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2035, 2030 

• Tăng trƣởng GRDP và cơ cấu khu vực NLTS, Công nghiệp- Xây dựng và Du 

lịch-Dịch vụ năm 2025, 2030 

 

 Dự báo các chỉ tiêu về từng ngành, lĩnh vực 

• Dự báo các chỉ tiêu ngành NLTS: giá trị sản xuất ngành NLTS (chia theo tiểu 

ngành) năm 2025, 2030 

• Dự báo các chỉ tiêu ngành Công nghiệp- Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành 

CN-XD năm 2025, 2030 

• Dự báo chỉ tiêu ngành Thƣơng mại: doanh thu thƣơng mại và dịch vụ bán lẻ, 

kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025, 2030 

• Dự báo chỉ tiêu ngành Du lịch: số lƣợng khách du lịch, doanh thu du lịch, chi 

tiêu của khách du lịch, tỉ lệ khách quốc tế năm 2025, 2030 

• Dự báo chỉ tiêu ngành Logistics: số lƣợng hàng hóa hóa cần vận chuyển qua 

đƣờng bộ/ đƣờng hàng không/ đƣờng thủy/ cảng biển năm 2025, 2030 

• Dự báo chỉ tiêu ngành Y tế: số lƣợng giƣờng bệnh/ 10000 dân, số lƣợng bác 

sĩ/ 10000 dân năm 2025, 2030 

•  Dự báo chỉ tiêu ngành Giáo dục: số lƣợng học sinh và đội ngũ quản lý giáo 

dục các cấp, số lƣợng trƣờng học và các cơ sở giáo dục năm 2025, 2030 

- Dự báo về Nhu cầu vốn đầu tƣ của toàn xã hội năm 2025, 2030 

- Dự báo về dân cƣ và lao động 

 Dự báo về tăng trƣởng dân số năm 2025, 2030 

 Dự báo về số lƣợng dân số trong độ tuổi lao động  năm 2025, 2030 

 Dự báo về số lƣợng lao động trong khu vực NLTS, Công nghiệp Xây dựng, 

Dịch vụ năm 2025, 2030 
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2.2.9 Phƣơng pháp xây dựng các kịch bản phát triển 

Xây dựng kịch bản phục vụ quy hoạch là quá trình xây dựng các chuỗi tình 

huống có liên quan với nhau, bao gồm cả đối tƣợng nghiên cứu, có thể xảy ra trong 

tƣơng lai cho phép trả lời với các vấn đề đƣợc đề cập trong một hay nhiều kịch bản và 

trong nhiệm vụ quy hoạch. Có thể coi kết quả của nó là chiến thuật trong quy hoạch 

chiến lƣợc. 

Kịch bản đƣợc xây dựng dựa trên việc phân tích nhận thức, phân tích xu hƣớng 

và sự bất định và xây dựng kịch bản. Bằng cách tạo ra các kịch bản khác nhau, nó cho 

phép nhà hoạch định chiến lƣợc có thể đƣa ra nhiều giải pháp linh hoạt tiềm năng và 

dự phòng. Đồng thời, nó giúp cho các nhà hoạch định mở rộng nhận thức bằng cách 

tích hợp các quan điểm phát triển của các bên liên quan vào quá trình quy hoạch. Qua 

đó, nó tạo ra một hình thức “mở” hơn về quy hoạch. 

 Các yếu tố kịch bản: Ở cấp Thành phố phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tác 

động từ các bên ngoài và khả năng huy động các yếu tố tiềm lực nội tại của Thành 

phố. Đồng thời các yếu tố về khả năng hình thành và phát triển các công trình, dự án 

trọng điểm quốc gia, vùng trên địa bàn Thành phố. 

 Đối với mỗi yếu tố trọng điểm, kết hợp với yếu tố kịch bản, xây dựng các tổ 

hợp hai (hoặc ba) kế hoạch hành động theo hƣớng tích cực và tiêu cực. 

 Đối với mỗi yếu tố bất định, xây dựng các tổ hợp hai (hoặc ba) kế hoạch hành 

động theo hƣớng tích cực và tiêu cực. 

 Tổng hợp các kế hoạch hành động trên. 

 Trên cơ sỏ các kịch bản xây dựng sẽ lựa chọn đƣợc kịch bản tối ƣu hóa cho sự 

phát triển của Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới. 

Phƣơng pháp để dự báo chỉ tiêu cho các kịch bản tăng trƣởng:sử dụng mô hình 

kinh tế toàn diện với cả 2 phƣơng pháp tiếp cận từ trên xuống và từ dƣới lên 

 Mô hình kinh tế đƣợc dự báo theo phƣơng pháp tiếp cận từ trên xuống: Các dự 

báo về tăng trƣởng GRDP cũng nhƣ tỷ trọng của Nông lâm nghiệp, Công nghiệp & 

Xây Dƣng, Dịch vụ, Thuế sản phẩm giảm trừ trợ cấp đƣợc thực hiện dựa trện: (1) 

Nghị quyết của Cần Thơ về tỉ lệ tăng trƣởng kinh tế và mức đóng góp GDP; (2) So 

sánh đối chuẩn với tỉ lệ tăng trƣởng dự đoán của Việt Nam và (3) 4 kịch bản tiềm năng 

dựa trên các thay đổi đƣa ra cho mức độ tác động của COVID-19 và các ngành ƣu 

tiên. 

 Mô hình kinh tế cùng mức độ tăng trƣởng GRDP tiếp tục đƣợc tinh chỉnh theo 

phƣơng pháp từ dƣới lên: Toàn bộ GRDP của Thành phố Cần Thơ đƣợc chia nhỏ 

thành hơn 20 nhóm ngành cấp 1. Với mỗi nhóm ngành cấp 1, tỷ lệ tăng trƣởng GRDP 
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của 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 đƣợc dự báo, tinh chỉnh và so sánh đối chuẩn 

với các thành phố và tỉnh có cùng giá trị đề xuất với từng kịch bản tiềm năng cả trong 

và ngoài nƣớc (ví dụ nhƣ so sánh đối chuẩn tăng trƣởng ngành công nghiệp với các 

tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp trong vùng ĐBSCL nhƣ Long An, Tiền Giang hay 

so sánh đối chuẩn tăng trƣởng về dịch vụ tài chính, du lịch với các đối chuẩn quốc tế 

tƣơng đƣơng nhƣ Cần Thơ nhƣ Hàng Châu, Trung Quốc và Daejeon, Hàn Quốc). 

Ngoài ra, mức độ đóng góp của GRDP từng nhóm ngành của Cần Thơ vào từng nhóm 

ngành của Việt Nam trong tƣơng lai cũng đƣợc cân nhắc và tinh chỉnh. 

 

2.2.10 Phƣơng pháp xử lý các xung đột về không gian kinh tế - xã hội - 

môi trƣờng 

Xung đột đƣợc hiểu là những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình lập quy hoạch, 

không khả thi trên thực tiễn trong quá trình triển khai quy hoạch. Xử lý xung đột là 

việc điều chỉnh các tác động đến đối tƣợng quy hoạch nhằm hƣớng tới giảm thiểu các 

mâu thuẫn, tăng cƣờng các liên kết, tƣơng hỗ có lợi trên không gian và trong một 

khoảng thời gian nhất định. Yêu cầu: 

- Xác định các đối tƣợng quy hoạch trong không gian ở quy hoạch cấp Thành 

phố mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với các đối tƣợng quy hoạch trong không gian ở 

quy hoạch cấp quốc gia, vùng. 

- Xác định các đối tƣợng quy hoạch trong không gian có mâu thuẫn hoặc có thể 

mâu thuẫn về chức năng trên lãnh thổ Thành phố. 

- Đánh giá các đối tƣợng quy hoạch trong không gian có mâu thuẫn về lợi ích 

trên cùng một lãnh thổ Thành phố 

- Xác định các đối tƣợng quy hoạch có mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn về 

nguồn lực trên cùng một lãnh thổ quy hoạch (không khả thi về nguồn lực). 

 

2.2.11  Phƣơng pháp chuyên gia, hội nghị, hội thảo 

Phƣơng pháp chuyên gia là phƣơng pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự 

báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc các ngành/lĩnh vực. 

Phƣơng pháp chuyên gia dựa trên cơ sở đánh giá tổng kết kinh nghiệm, khả năng phản 

ánh tƣơng lai một cách tự nhiên của các chuyên gia giỏi và xử lý thống kê các câu trả 

lời một cách khoa học. Nhiệm vụ của phƣơng pháp là đƣa ra những dự báo khách quan 

về tƣơng lai phát triển của các ngành/lĩnh vực dựa trên việc xử lý có hệ thống các đánh 

giá dự báo của các chuyên gia 
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- Tổ chức xin ý kiến trực tiếp của các chuyên gia về các ngành, lĩnh vực về các 

vấn đề dự báo phát triển 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tại một số thời điểm trong quá trình thực hiện 

quy hoạch để tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, cơ quan 

quản lý chuyên ngành, các nhà khoa học, các nhà đầu tƣ về nội dung xây dựng quy 

hoạch 

 

2.2.12  Phƣơng pháp lựa chọn chính sách phát triển  

Căn cứ vào tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của quy hoạch để xây dựng lộ trình, 

tƣơng ứng với mỗi lộ trình, phải xác định chiến lƣợc để đạt đƣợc, với mỗi chiến lƣợc 

thì có những lựa chọn chính sách phát triển phù hợp. Trên cơ sở các chiến lƣợc ƣu tiên 

đã lựa chọn để xây dựng và xác định các chính sách phát triển để thực hiện quy hoạch. 

Chính sách phát triển bao gồm các nhóm chủ yếu sau: 

 Nhóm chính sách phát triển đối với các ngành và lĩnh vực trong Thành phố 

 Nhóm chính sách đầu tƣ trọng điểm và phân bổ nguồn lực 

 Nhóm chính sách về khai thác tài nguyên 

 Nhóm chính sách thu hút nguồn lực từ bên ngoài 

 Nhóm chính sách bảo vệ môi trƣờng. 

 

2.2.13 hƣơng pháp quy hoạch cấu trúc chiến lƣợc:  

Kết hợp với các phƣơng pháp quy hoạch nêu trên, logic nghiên cứu và sản phẩm 

của đa số các hợp phần của đồ án đƣợc thể hiện theo phƣơng pháp quy hoạch cấu trúc 

chiến lƣợc. Trong đó, sản phẩm quy hoạch gồm 2 phần chính:  

Phần chiến lƣợc – hay nguyên tắc hành động, đƣợc xây dựng nhất quán, hƣớng 

tới các mục tiêu phát triển đã đƣợc xác định, tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc quy 

hoạch đã đƣợc xác định, làm cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành căn cứ vào đó 

để ra quyết định trong quá trình thực hiện quy hoạch;   

Phần cấu trúc không gian: là tập hợp các yếu tố vật chất cần đƣợc xác định trong 

không gian lãnh thổ lập quy hoạch nhằm định dạng, dẫn dắt cho quá trình phát triển, 

đáp ứng đƣợc các mục tiêu quy hoạch, thực hiện đƣợc các chiến lƣợc đã đƣợc xác định 

và đề cập đƣợc đến các nội dung yêu cầu quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa 

phƣơng, nhƣng không phải là một bản mặt bằng tổng thể, hoàn toàn cứng nhắc trên 

lãnh thổ toàn Thành phố. Các cấu trúc không gian sẽ xác lập ra các yếu tố cứng – bắt 

buộc tuân thủ và xác lập ra các vùng/phạm vi/nội dung có thể linh hoạt, đƣợc quản lý 
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và khuyến khích phát triển theo các nguyên tắc/chiến lƣợc đã xác định, để gia tăng khả 

năng đáp ứng đƣợc những nhu cầu luôn biến động của bối cảnh địa phƣơng, trong 

nƣớc cũng nhƣ quốc tế. 

 

 Cấu trúc của báo cáo IX.

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 gồm 02 phần chính:  

 Phần thứ nhất: Sự cần thiết lập quy hoạch Thành phố Cần Thơ, căn cứ lập quy 

hoạch, phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch và phƣơng pháp lập quy hoạch. 

 Phần thứ hai: Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050.  

Ngoài hai phần chính, báo cáo kèm thêm phụ lục, hệ thống bảng biểu và hệ thống 

bản đồ. 

 

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ PHƢƠNG ÁN PHÁT 

TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG – VẬN TẢI 

I. Xác định ngành quan trọng của thành phố và mục tiêu phát triển  

Để tạo ra những bƣớc đột phá cho TP Cần Thơ trong giai đoạn tới, việc xác định 

các ngành kinh tế trọng điểm là bắt buộc để tạo đòn bẩy cho sự phát triển của thành 

phố. Hơn 20 ngành kinh tế đƣợc đánh giá để chọn ra 12 ngành kinh tế ƣu tiên dựa trên 

thế mạnh của Cần Thơ và triển vọng phát triển trong tƣơng lai của ngành. Các ngành 

đƣợc lựa chọn bao gồm: Chế biến Thực phẩm, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản sản, 

Bán lẻ, Du lịch, Logistics, Năng lƣợng, Dƣợc phẩm, CNTT, Điện tử, Dịch vụ tài 

chính, Giáo dục, Y tế. Đây là những ngành đang dẫn đầu xu hƣớng và với vai trò là 

trung tâm của ĐBSCL, Cần Thơ hoàn toàn có khả năng để thúc đẩy và đón đầu những 

lĩnh vực này.  

 

Hình 1: Phƣơng pháp xác định các ngành ƣu tiên của Thành phố Cần Thơ 
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Nguồn: Phân tích của BCG 

Phƣơng pháp để xác định ngành kinh tế ƣu tiên gồm 4 bƣớc sau chính: Phù hợp 

với thế mạnh của TP Cần Thơ (đánh giá SWOT), Đánh giá triển vọng ngành, Lấy ý 

kiến từ ban lãnh đạo Cần Thơ, Nghiên cứu Dữ liệu và quy hoạch hiện có. Đây sẽ là 

một phƣơng pháp toàn diện để lựa chọn ngành ƣu tiên không chỉ tận dụng thế mạnh 

của Cần Thơ mà còn đón đầu những xu hƣớng mới, cùng với đó là phù hợp với đƣờng 

lối, chính sách mà Đảng, nhà nƣớc đã đề ra cho Thành phố. 

 

(1) Phù hợp với thế mạnh của Cần Thơ (đánh giá SWOT): Để xác định 

độ phù hợp của các ngành với thế mạnh của Cần Thơ, trƣớc tiên cần xác định thế 

mạnh của Thành phố. Một mô hình toàn diện gồm 6 tiêu chí lớn: tài sản hữu hình, tài 

sản vô hình, luật pháp và quản trị, các cụm kinh kế, nhu cầu và công nghệ số đƣợc sử 

dụng để đánh giá thực trạng của Thành phố Cần Thơ. Trong mỗi tiêu chí lớn là những 

tiêu chí nhỏ hơn để việc đánh giá đƣợc chi tiết và chính xác, tổng cộng có 15 tiêu chí 

nhỏ đƣợc tổng hợp trong bảng sau đây. Mỗi tiêu chí đƣợc đánh giá với mức điểm tối 

đa là 5. 

 

 ảng 1: Các tiêu chí xác định thế mạnh của TP Cần Thơ 

 

Các tiêu chí đánh 

giá 
Mô tả tiêu chí 

1. Tài sản Khả năng kết nối Khả năng kết nối trong khu vực và với các 
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hữu hình tỉnh thành khác (kết nối với khách du lịch, nhà 

cung cấp, đối tác, khách hàng, v.v.) 

Tài nguyên thiên 

nhiên 

Mức độ hấp dẫn của khu vực xét về cảnh 

quan, tài nguyên nƣớc, đất đai và tài nguyên 

khoáng sản 

Đất đai Quỹ đất có thể sử dụng, tiềm năng cho mục 

đích mở rộng phát triển 

Cơ sở hạ tầng Quy mô và chất lƣợng của hệ thống cấp điện 

và cấp nƣớc 

Tài sản 

vô hình 

Quy mô lực lƣợng lao 

động và chi phí nhân 

công 

Quy mô lực lƣợng lao động và chi phí nhân 

công 

Tay nghề và kinh 

nghiệm  

Tay nghề và kinh nghiệm của ngƣời lao động; 

tiềm năng phát triển 

Tài nguyên lịch sử, du 

lịch 

Tài nguyên lịch sử, văn hóa, du lịch, di tích 

riêng biệt 

Luật pháp 

& Quản 

trị 

Hệ thống pháp lý Tính ổn định của hệ thống pháp lý, cơ chế hòa 

giải tranh chấp 

Môi trƣờng kinh 

doanh 

Mức độ cởi mở, mức độ hấp dẫn, tính hiệu 

quả và tính minh bạch của cơ chế quản trị 

kinh doanh của thành phố 

Các cụm  

kinh tế 

Các cụm kinh tế cấp 

tỉnh/ thành phố 

Sản lƣợng đầu ra hiện nay của các ngành công 

nghiệp; mức độ tập trung của hệ thống nhà 

cung cấp, ngƣời mua; mức độ cạnh tranh 

trong khu vực 

Cụm kinh tế cấp quốc 

gia 

Mức độ chuyên môn hóa của khu vực ở cấp 

quốc gia so với các trung tâm kinh tế khác  

Nhu cầu Nhu cầu thị trƣờng 

địa phƣơng 

Quy mô thị trƣờng địa phƣơng đối với sản 

phẩm và dịch vụ 

Nhu cầu thị trƣờng 

khu vực 

Quy mô thị trƣờng khu vực đối với sản phẩm 

và dịch vụ 

 

 

Công 

nghệ số 

Cơ sở hạ tầng số Cơ sở hạ tầng số hiện nay 

Trình độ số hóa Mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ số của 

ngƣời dân, năng lực số hóa của khu vực tƣ 
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nhân & nhà nƣớc; tiềm năng mở rộng hoạt 

động số hóa  

 

Nguồn: Phân tích của BCG 

 

Sau khi kĩ lƣỡng đánh giá , điểm của mỗi tiêu chí của TP Cần Thơ nhƣ sau: Tài 

sản hữu hình (3.3), tài sản vô hình (3), luật pháp (3), các cụm kinh tế (3), nhu cầu thị 

trƣờng (3.5), công nghệ số (3.5). Nếu nhìn vào các tiêu chí nhỏ, có thể thấy rõ thế 

mạnh của Cần Thơ nằm ở khả năng kết nối vùng với các cơ sở hạ tầng sắp phát triển 

giúp Cần Thơ thành trung tâm của 3 hành lang kinh tế, thị trƣờng khu vực ĐBSCL quy 

mô lớn với tốc độ phát triển hàng năm 2 chữ số, mức độ số hóa khá cao khi chỉ số ứng 

dụng CNTT đứng thứ 2 toàn quốc. 

 

Hình 2: Kết quả đánh giá 6 tiêu chí của Thành phố Cần Thơ 

 
   Nguồn: Phân tích của BCG 

 

  Với mỗi ngành, trọng số sẽ đƣợc đƣa ra cho các tiêu chí lớn, tùy vào mức độ 

quan trọng của tiêu chí đó trong ngành đƣợc đánh giá. Tổng điểm của mỗi ngành sẽ là 

kết quả của “ Trọng số 1 (%) * Tiêu chí 1 + Trọng số 2 (%) * Tiêu chí 2 + ...+ Trọng 

số n(%) * Tiêu chí n”. Những ngành đƣợc lựa chọn là những ngành có tổng điểm cao 

nhất và sẽ phát huy đƣợc toàn diện thế mạnh của Thành phố. Các ngành đƣợc ƣu tiên 

dựa trên thế mạnh của Cần Thơ bao gồm Chế biến Thực phẩm, Thƣơng mại Nông lâm 
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thủy sản sản, Bán lẻ, Du lịch, Logistics, Năng lƣợng, Dƣợc phẩm, CNTT, Điện tử, 

Dịch vụ tài chính, Giáo dục, Y tế.  

 

Hình 3: Kết quả phân tích thực trạng của TP Cần Thơ 

 
Nguồn: Phân tích của BCG 

 

(2) Đánh giá triển vọng ngành: Ngoài việc lựa chọn ngành ƣu tiên dựa trên 

thế mạnh nội tại của Thành phố, triển vọng ngành cũng đƣợc đánh giá để đảm bảo các 

lĩnh vực lựa chọn cũng là những ngành có tiềm năng phát triển trong tƣơng lai. Trƣớc 

tiên, 6 xu hƣớng toàn cầu đƣợc lựa chọn cho chiến lƣợc phát triển của Thành phố Cần 

Thơ. Các xu hƣớng này bao gồm: năng lƣợng tái tạo và sản phẩm xanh, thƣơng mại 

điện tử và di động, kinh tế chia sẻ, cơ sở hạ tầng thông minh, sự phát triển của ngành 

dịch vụ và sự gia tăng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.   
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 ảng 2: Các xu hƣớng toàn cầu đƣợc lựa chọn cho chiến lƣợc phát triển của 

Thành phố Cần Thơ 

 

 

 

 

Năng lƣợng 

tái tạo và 

sản phẩm 

xanh 

Thƣơng mại 

điện tử và 

di động 

Kinh tế 

chia sẻ 

Cơ sở hạ 

tầng 

thông 

minh, 

Sự phát 

triển của 

ngành 

dịch vụ 

Dịch vụ 

chăm sóc 

sức khỏe 

 

Phạm 

vi 

Nhiên liệu 

thay thế, 

Thực phẩm  

hữu cơ, Tái 

chế 

 

Bán lẻ trên 

Internet/Điện 

thoại 

 

Taxi công 

nghệ,  

Vay 

ngang 

hàng 

(P2P 

Lending) 

 

Cơ sở hạ 

tầng công 

nghệ cao,  

Thành 

phố thông 

minh 

Bán lẻ, 

Dịch vụ 

tài chính, 

Giáo dục 

Sức khỏe 

& Chăm 

sóc sức 

khỏe, 

Công 

nghệ  

y tế, 

Nghiên 

cứu và 

Phát triển 

Quy 

mô và 

tốc độ 

tăng 

trƣởng 

thị 

trƣờng 

Việt 

Nam 

Năng lƣợng 

tái tạo: 81 

nghìn tỷ 

VND 

(2030), 

CAGR 

~20% 

 

Sản phẩm 

hữu cơ: 3,5 

nghìn tỷ 

VND (2019) 

CAGR 

~11% 

4.468 nghìn 

tỷ VND 

(2030), 

CAGR 30% 

 

Taxi công 

nghệ: 92 

nghìn tỷ 

VND 

(2024), 

CAGR 

~28%  

 

Thành 

phố thông 

minh 

(toàn 

cầu): 0,6 

nghìn tỷ 

USD 

(2028) 

CAGR 

~20,4% 

Dự kiến 

đóng góp 

vào GDP 

60%, 

CAGR 7% 

Chi tiêu 

chăm sóc 

sức khỏe: 

371 nghìn 

tỷ VND 

(2030) 

CAGR 

7% 

Tác 

động 

đến 

TP 

Cần 

Thơ 

Trong dài 

hạn chuyển 

đổi sang sử 

dụng  năng 

lƣợng tái 

tạo: nhiên 

Tiềm năng 

thu hút các 

công ty 

thƣơng mại 

điện tử đến 

Cần Thơ – 

Có tiềm 

năng trở 

thành 

'Trung 

tâm ƣơm 

mầm khởi 

Có tiềm 

năng phát 

triển 

ngành sản 

xuất linh 

kiện điện 

Ngành 

dịch vụ 

đƣợc dự 

kiến là 

ngành 

tăng 

Tiềm 

năng phát 

triển các 

ngành 

dịch vụ 

chăm sóc 
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liệu sinh 

học; năng 

lƣợng mặt 

trời, gió  

 

Tập trung 

vào các sản 

phẩm nông 

nghiệp 

xanh: thực 

phẩm hữu 

cơ, bao bì 

xanh 

 

Cần thêm 

diện tích đất 

để xây dựng 

nhà máy 

năng lƣợng 

mặt trời và 

gió  

 

Các cánh 

đồng nông 

nghiệp 

truyền thống 

đƣợc thay 

thế bằng các 

vùng sản 

xuất tập 

trung 

tiềm năng 

trở thành 

trung tâm 

thƣơng mại 

điện tử 

ĐBSCL 

 

Cần diện tích 

đất để xây 

dựng nhà 

kho, trung 

tâm kho bãi 

gần các nhà 

máy năng 

lƣợng 

 

nghiệp’ 

đầu tiên 

ĐBSCL 

 

Bãi đậu 

xe cá 

nhân 

đƣợc thay 

thế bằng 

các khu 

vực đậu 

xe thƣơng 

mại, 

nhiều 

điểm 

đón/nhà 

ga công 

cộng 

trong 

tƣơng lai 

 

tử công 

nghệ cao 

 

Cơ sở hạ 

tầng phục 

vụ xe 

điện đƣợc 

đƣa vào 

trong quy 

hoạch 

thành phố 

trƣởng 

chủ đạo, 

đặc biệt là 

du lịch, 

giáo dục, 

CNTT,v.v. 

 

Diện tích 

đất cần 

thiết để 

đáp ứng 

số lƣợng 

văn phòng 

hạng A và 

trung tâm 

dịch vụ 

ngày càng 

tăng 

 

sức khỏe, 

sản xuất 

thiết bị y 

tế, sản 

xuất dƣợc 

phẩm,v.v. 

 

Trong 

tƣơng lai, 

nhu cầu 

cho 

không 

gian mở, 

cơ sở 

chăm sóc 

sức 

khỏe,... sẽ 

tăng 

mạnh 

 

Nguồn: Phân tích của BCG 

 

  Ngoài ra, tiềm năng ngành cũng đƣợc đánh giá dựa trên dự báo tăng trƣởng 

CAGR của ngành tại Việt Nam từ năm 2020-2030. Dựa trên độ phù hợp với thế mạnh 

của Cần Thơ và triển vọng phát triển trong tƣơng lai, 2 nhóm ngành ƣu tiên đã đƣợc 

chọn lựa: 
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Ngành ƣu tiên số 1 (Những ngành phát triển nhanh nhất và là có nền tảng phát 

triển vững chắc nhất của Cần Thơ với tăng trƣởng CAGR ~ 7% và điểm SWOT từ 

3.28 trở lên): Kinh doanh Nông nghiệp (Chế biến thực phẩm và thƣơng mại nông lâm 

thủy sản), Du lịch, Logistics, Bán lẻ, Năng lƣợng, Dƣợc phẩm. 

Ngành ƣu tiên số 2 (Các ngành thế mạnh của Cần Thơ với mức tăng trƣởng 

CAGR~6.5% và SWOT đạt 3.24 trở lên): Điện tử, Dịch vụ Xã hội (Y tế và Giáo dục), 

Công nghệ thông tin, Dịch vụ tài chính. 
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Hình 4: Đánh giá tiềm năng các ngành của Thành phố Cần Thơ thông qua mức 

độ hấp dẫn của ngành 

 

Nguồn: Phân tích của BCG 

 

(3). Lấy ý kiến từ lãnh đạo TP Cần Thơ: Thông qua các cuộc họp với đội ngũ 

lãnh đạo TP Cần Thơ, đội ngũ tƣ vấn đã thu thập thêm thông tin để đảm bảo các đánh 

giá phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Cần Thơ cũng nhƣ hiểu thêm về 

những nguyện vọng, định hƣớng đã đề ra của Thành phố. 

(4). Nghiên cứu Dữ liệu và quy hoạch hiện có: Các tài liệu về quy hoạch hiện có 

giúp cũng nhƣ phƣơng hƣớng mà Đảng, Nhà nƣớc và các Lãnh đạo đã đề ra cho các 

lĩnh vực, ngành nghề cũng đều đƣợc tích hợp trong quá trình lựa chọn ngành ƣu tiên, 

từ đó có sự đánh giá tổng quát và đầy đủ hơn về thế mạnh cũng nhƣ định hƣớng của 

mỗi ngành.  

 Tổng kết lại, sau các bƣớc nghiên cứu, đánh giá, những ngành đƣợc lựa chọn để 

ƣu tiên phát triển bao gồm: 

 ảng 3: Tổng hợp nhóm ngành ƣu tiên thứ 1 của TP Cần Thơ 

Ngành 
Điểm 

SWOT 

Tăng 

trƣởng 

trung bình 

hằng năm 

Thực trạng 
Xu hƣớng của 

tƣơng lai 
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('20 – '30) 

Kinh doanh 

nông nghiệp 

(chế biến thực 

phẩm và 

thƣơng mại 

nông lâm thủy 

sản) 

3,31 7.6%  - Cần Thơ nằm ở 

vị trí trung tâm 

của ĐBSCL-vùng 

sản xuất nông 

nghiệp lớn nhất 

cả nƣớc 

-  Chế biến thực 

phẩm là phân 

ngành chiếm ƣu thế 

trong ngành chế 

biến, chế tạo 

(74%), đóng vai trò 

quan trọng trong 

việc tạo việc làm 

(50%) 

- Cơ sở hạ tầng 

giao thông & hậu 

cần đã và đang 

đƣợc quy hoạch để 

nâng cấp và phát 

triển trong tƣơng 

lai 

 

- Nhu cầu trong 

nƣớc tăng cao 

đối với nông 

sản chất lƣợng 

cao, bền vững 

- Xuất khẩu 

nông sản tăng 

mạnh nhờ các 

hiệp định 

thƣơng mại 

toàn cầu 

 

Năng lƣợng 3,28 9%  - Nằm ở khu vực 

phía Nam - khu 

vực có tiềm năng 

điện khí lớn nhất 

cả nƣớc  

- Nhà máy điện Ô 

Môn đƣợc quy 

hoạch lớn thứ nhì 

phía Nam về công 

- Ngành năng 

lƣợng khí tăng 

trƣởng ở mức 

trung bình cao ~ 

8% CAGR 

- Dự kiến đến 

năm 2050, Cần 

Thơ sẽ trở 

thành trung tâm 
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suất với nguồn khí 

lô B 

- Lực lƣợng lao 

động chất lƣợng 

cao và dồi dào 

- Là nền tảng phát 

triển cho ngành 

điện và chuỗi cung 

ứng lạnh  

sản xuất khí 

hydrogen 

 

Logistics  3,3 6,9% - Có vị trí chiến 

lƣợc tại ĐBSCL, 

gần TP.HCM với 

cơ sở hạ tầng giao 

thông mới đang 

đƣợc quy hoạch 

nâng cấp (đƣờng 

cao tốc, đƣờng sắt) 

- Sở hữu 1 trong 2 

sân bay quốc tế tại 

ĐBSCL 

- Trung tâm hậu 

cần của vùng sẽ 

đƣợc xây dựng tại 

Cần Thơ vào năm 

2025 

 

-  Một trong 

những ngành 

tăng trƣởng 

nhanh nhất với 

CAGR 15% 

- Dòng vốn FDI 

vào ngành  hậu 

cần của Việt 

Nam có chiều 

hƣớng gia tăng 

 

Dƣợc phẩm 3,28 7,9% - Hiện có sự góp 

mặt của doanh 

nghiệp dƣợc  hàng 

đầu (Dƣợc Hậu 

Giang – doanh 

nghiệp dƣợc uy 

tiếng số 1 VN) 

- Cụm ngành y tế 

phát triển 

- 40% bệnh nhân 

ngoại tỉnh 

-Một trong 

những ngành 

tăng trƣởng 

nhanh nhất 

(CAGR 16%) 

-Chi tiêu cho 

các dịch vụ & 

hàng hóa chăm 

sóc sức khỏe 

ngày càng tăng 

(CAGR 7%) 
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- Lực lƣợng lao 

động chất lƣợng 

cao dồi dào  

 

Du lịch 3,3 7,4% - Có sân bay quốc 

tế 

- Lƣợng khách du 

lịch lớn, ổn định (9 

triệu khách/năm) 

- Di sản văn hóa 

của ĐBSCL, ví dụ: 

chợ nổi, làng nghề 

làm bánh tráng và 

sông nƣớc miệt 

vƣờn 

- Cơ sở hạ tầng du 

lịch & giao thông 

đƣợc quy hoạch 

nâng cấp trong 

tƣơng lai 

 

- Ngành đang 

phát triển nhanh 

ở VN (CAGR 

20%) 

- MICE
 

và du 

lịch sinh thái sẽ 

trở thành xu 

hƣớng của 

tƣơng lai, tăng 

trƣởng có thể 

đƣợc thúc đẩy 

bằng cách phát 

triển các hoạt 

động cao cấp 

 

 án lẻ  3,3 7% -Trung tâm của thị 

trƣờng khu vực 

rộng lớn (ĐBSCL 

chiếm 20% thị 

trƣờng VN) 

-Một trong những 

địa phƣơng hàng 

đầu về bán lẻ (Xếp 

thứ 2 về doanh số 

bán lẻ bình quân 

đầu ngƣời)  

-Tốc độ đô thị hóa 

cao nhất với tầng 

lớp trung lƣu tăng 

nhanh 

- Lao động chất 

lƣợng cao 

- Ngành đang 

phát triển nhanh 

với CAGR 10% 

- Cần Thơ dự 

kiến có mức đô 

thị hóa cao 

(80% vào năm 

2030) 

- Các hoạt động 

cao cấp sẽ trở 

thành xu hƣớng 

tƣơng lai, cung 

cấp sản phẩm, 

dịch vụ “tất cả 

trong một” 
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Nguồn: Phân tích của BCG 

 

 

 ảng 4: Tổng hợp nhóm ngành ƣu tiên thứ 2 của TP Cần Thơ 

Ngành 
Điểm 

SWOT 

CAGR
2

 

('20 – '30) 
Thực trạng 

Xu hƣớng của tƣơng 

lai 

Dịch vụ xã 

hội (Y tế và 

giáo dục) 

3,25 6,6%  -Trƣờng đại học công 

lập đƣợc đánh giá cao 

(hạng #15 xét về tổng 

thể, #1 về nông 

nghiệp) 

-Khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế tốt (75%, 

cao hơn mức trung 

bình của cả nƣớc) với 

các bệnh viện công lập 

chất lƣợng cao 

-Thủ phủ của thị 

trƣờng lớn khu vực 

với 40% bệnh nhân 

ngoại tỉnh 

 

 

-Nhu cầu của thị 

trƣờng khu vực tăng 

mạnh 

-Chi tiêu cho giáo dục 

và y tế tăng mạnh 

-Xu hƣớng về các dịch 

vụ tƣ nhân 

 

 

Chế tạo 

thiết bị 

điện tử 

3,26 7,7%  - Xếp hạng nguồn nhân 

lực công nghệ số 1 trên 

cả nƣớc 

-  Nguồn cung lao 

động chất lƣợng cao 

từ các trƣờng đại học 

uy tín (Đại học Cần 

Thơ, Đại Học FPT 

Cần Thơ) 

- Trung tâm của 

ĐBSCL, gần 

TP.HCM, nhận hiệu 

- Ngành chế tạo thiết bị 

điện tử của VN đang 

phát triển nhanh với 

CAGR đạt 24%, xuất 

khẩu đứng thứ 12 toàn 

cầu (từ vị trí thứ 47 vào 

năm 2001) 

- Nhu cầu hàng tiêu 

dùng lâu bền tăng 

mạnh ở ĐBSCL 
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ứng lan tỏa từ các 

trung tâm công nghệ 

phía Nam 

 

Công nghệ 

thông tin 

3,26 6,5% - Mức độ số hóa cao 

(Xếp thứ 4 về chỉ số 

CNTT-TT tại Việt 

Nam) 

- Có nguồn lao động 

chất lƣợng cao trong 

lĩnh vực CNTT-TT- 

xếp thứ nhất Việt Nam 

về chỉ số nguồn nhân 

lực kỹ thuật 

-   Sự hiện diện của 

công ty công nghệ lớn 

(FPT), hỗ trợ thành lập 

và mở rộng các trƣờng 

đại học 

-Việt Nam hƣớng tới 

trở thành một nền kinh 

tế số hóa hàng đầu ở 

ASEAN  

- Cần Thơ hƣớng tới 

trở thành một thành 

phố thông minh - lấy 

CNTT làm trụ cột 

Dịch vụ tài 

chính 

3,25 6,6% - Hệ thống định 

chế tài chính mạnh (46 

định chế tài chính ở các 

lĩnh vực khác nhau) 

- Thuộc top đầu 

của ĐBSCL về số vốn 

huy động và dƣ nợ cho 

vay  

- Trung tâm của 

ĐBSCL và gần Trung 

tâm định chế tài chính 

ở phía Nam 

- Ngƣời tiêu dùng Việt 

Nam ngày càng chi 

mạnh tay hơn cho các 

dịch vụ tài chính 

(CAGR đạt 12%)  

- Nhu cầu mới nổi về 

tiền di động, ví điện tử 

 

 

Nguồn: Phân tích của BCG 
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II. Thực trạng phát triển ngành Giao thông- Vận tải 

1. Hiện trạng hạ tầng Giao thông 

Hình 5: Bản đồ vị trí TP Cần Thơ trong mạng lƣới giao thông toàn vùng Đ SCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Đƣờng bộ 1.1

Hình 6: Bản Đồ phƣơng hƣớng phát triển mạng lƣới giao thông Thành phố Cần 

Thơ 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có 2.466km đƣờng giao 

thông tính từ đƣờng xã trở lên, trong đó: 

 01 tuyến cao tốc: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - Đoạn tuyến đi qua địa bàn Thành 

phố Cần Thơ có chiều dài 23,7 km, quy mô đƣờng cấp III, 04 làn xe. 

 06 tuyến quốc lộ (QL.1, QL.61C, QL.80, QL.91, QL.91B và đƣờng Nam Sông 

Hậu) với tổng chiều dài 136,5 km các tuyến hiện đều có kết cấu mặt bê tông nhựa, 

nhựa hoặc BTXM. 

 11 tuyến đƣờng tỉnh với tổng chiều dài 160,1km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100% và 

hầu hết đạt cấp IV-III. 

 Đƣờng đô thị có tổng chiều dài 200,95 km, trong đó có 8,79km đƣờng BTXM, 

187,56km đƣờng nhựa và đƣờng cấp phối, đất là 4,6km. Đến nay đã xây dựng hoàn 

thành đƣa vào khai thác 01 tuyến (đƣờng Võ Văn Kiệt), đang thi công 05 tuyến 

(đƣờng Nguyễn Văn Cừ, đƣờng Võ Nguyên Giáp, đƣờng Hẻm 91, đƣờng Huỳnh Phan 

Hộ, đƣờng vành đai sân bay Cần Thơ). Kết quả đầu tƣ xây dựng các đƣờng trục chính 

đô thị cơ bản hoàn thành theo định hƣớng quy hoạch đến năm 2020. 
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 ảng 5: Tổng hợp giao thông đƣờng bộ 

TT Loại đƣờng Thực trạng 2020 Quy hoạch đến năm 

2030 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

1 Cao tốc  1 24,17 3 97,37 

2 Quốc lộ 6 137 6 136,5 

3 Đƣờng tỉnh 11 160,1 20 466 

4 Đƣờng đô thị  228 201 1.003 1.028 

5 Đƣờng huyện 27 153 32 237 

6 Đƣờng xã 741 1.791 709 1.688 

TỔNG 1.014 2.466 1.773 3.652 

 

 Đánh giá thực trạng và tình hình thực hiện quy hoạch GTVT đƣờng bộ 

 Theo quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ khung chính trên địa bàn Thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 gồm: 03 tuyến cao tốc, 05 tuyến quốc lộ, 11 tuyến đƣờng tỉnh, 11 

tuyến đƣờng trục chính đô thị. Thực trạng phát triển đến năm 2020 so với yêu cầu phát 

triển theo quy hoạch nhƣ sau: hoàn thành 01/03 tuyến cao tốc (đạt 33%); hoàn thành 

01/05 tuyến quốc lộ (đạt 20%); hoàn thành 02/11 tuyến đƣờng tỉnh (đạt 18%); hoàn 

thành 09/11 tuyến đƣờng trục chính đô thị (đạt 82%). 

 

 ảng 6: tổng hợp đánh giá tình hình phát triển mạng lƣới đƣờng bộ khung chính 

đến năm 2020 

TT Quy hoạch đến năm 2020 
Thực trạng phát triển đến 

năm 2020 

I CAO TỐC  

1 Cao tốc Bắc - Nam phía Đông:  

1.1 
Đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ: đến năm 2020 đạt 

quy mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai thi 

công) 

1.2 
Đoạn Cần Thơ - Cà Mau: đến năm 2025 đạt 

quy mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai đầu tƣ 

xây dựng) 

2 

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây (cầu Vàm Cống, 

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi): đến năm 2020 đạt 

quy mô 04 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 
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3 
Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: đến 

năm 2025 đạt quy mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai đầu tƣ 

xây dựng) 

II QUỐC LỘ  

1 
Quốc lộ 1: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp II, 04 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

2 
Quốc lộ 61C: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp II, 04 làn xe. 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

3 
Quốc lộ 80: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

4 

Quốc lộ 91 (đoạn Km7-Km50+889): nâng 

cấp, mở rộng đạt quy mô đƣờng cấp III, 02 

làn xe; các đoạn qua đô thị đạt lộ giới theo 

QH chung TP Cần Thơ 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (còn đoạn Km0-Km7 

chƣa nâng cấp, mở rộng đạt 

lộ giới 37m theo QH chung 

TP Cần Thơ) 

5 Quốc lộ 91B và đƣờng Nam sông Hậu  

5.1 
Quốc lộ 91B: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng trục chính đô thị 

Chƣa hoàn thành nâng cấp, 

mở rộng đạt lộ giới 80m theo 

QH chung TP Cần Thơ 

5.2 
Đƣờng Nam sông Hậu: nâng cấp, mở rộng đạt 

quy mô đƣờng trục chính đô thị 

Chƣa hoàn thành nâng cấp, 

mở rộng đạt lộ giới 80m theo 

QH chung TP Cần Thơ 

III ĐƢỜNG TỈNH  

1 
Đƣờng tỉnh 917: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

2 
Đƣờng tỉnh 918: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

3 
Đƣờng tỉnh 919: xây dựng mới đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

4 
Đƣờng tỉnh 920: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

5 
Đƣờng tỉnh 920B: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

6 
Đƣờng tỉnh 920C: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

7 
Đƣờng tỉnh 921: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 
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8 Đƣờng tỉnh 922  

8.1 
Đƣờng tỉnh 922 cũ: nâng cấp, mở rộng đạt 

quy mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

8.2 

Đƣờng tỉnh 922 mới (Quốc lộ 91B đến Cờ 

Đỏ): xây dựng mới đạt quy mô đƣờng cấp III, 

02 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

9 
Đƣờng tỉnh 923: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

10 
Đƣờng tỉnh 926: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

11 
Đƣờng tỉnh 932: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

 Các vấn đề chính hiện nay 

 Kết nối giao thông đƣờng bộ liên vùng: còn một số “điểm nghẽn” làm hạn chế 

hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là container đến các cảng biển, khu 

công nghiệp nhƣ: chƣa có đƣờng cao tốc kết nối đến Thành phố Cần Thơ là trung tâm 

Vùng do dự án đƣờng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến nay chƣa hoàn thành, các 

tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chƣa đƣợc xây 

dựng; các trục đƣờng huyết mạch đi đến các khu bến của cảng biển Cần Thơ nhƣ Quốc 

lộ 91 đoạn Km0-Km7, đƣờng từ Ngã Năm cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui thuộc tuyến 

Nam Sông Hậu hiện nay đã xuống cấp, quá tải nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ nâng cấp, mở 

rộng.  

 Kết nối giao thông đƣờng bộ trên địa bàn Thành phố: thực trạng các đƣờng 

tỉnh đến năm 2020 gồm 11 tuyến có tổng chiều dài 160,1km, với quy mô chủ yếu là 

đƣờng cấp V - cấp IV đồng bằng, các cầu trên hệ thống đƣờng tỉnh là 143 

cầu/6.863,25m đa phần có tải trọng khai thác <13 Tấn (đặc biệt là các cầu trên các 

tuyến đƣờng tỉnh 917, 918, 923 đƣợc xây dựng đã lâu nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ xây 

dựng mới nên đã xuống cấp không đảm bảo khai thác đồng bộ, kết cấu chủ yếu là dàn 

thép, tải trọng khai thác <5 Tấn). Do vậy, chƣa đáp ứng yêu cầu khai thác theo quy mô 

hoàn chỉnh đối với đƣờng tỉnh phải đạt đƣờng cấp III đồng bằng, tải trọng cầu 30 tấn. 
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 Đƣờng thủy nội địa  1.2

Hình 7: Hệ thống đƣờng thủy nội địa TP Cần Thơ 

 
 

a. Thực trạng các tuyến Đƣờng thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa 

 Các tuyến đƣờng thủy nội địa 

Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp quốc gia: có 06 tuyến (sông Hậu, sông Cần 

Thơ, kênh Xà No, kênh Cái Sắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội) qua địa bàn Thành phố 

Cần Thơ với tổng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đã thực hiện 

nạo vét, bảo trì luồng thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ 

thống báo hiệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa cấp III theo quy hoạch (sông 

Hậu đạt cấp đặc biệt), cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải thủy quốc gia và liên 

vùng. 

Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp Thành phố: có 09 tuyến (sông Ba Láng, rạch 

Phong Điền, rạch Cầu Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Thốt Nốt, kênh xáng Ô Môn, kênh 

KH8, kênh Bốn Tổng, kênh Đứng) nằm trên địa bàn Thành phố với tổng chiều dài 

127,05km, kết nối với các tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và kết nối đến các quận, 

huyện, cơ bản đáp ứng phƣơng tiện tải trọng 50 tấn lƣu thông phục vụ vận tải liên tỉnh 

và liên quận, huyện. Tuy nhiên, trong thời gian qua chỉ khai thác theo thực trạng sông, 
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kênh, rạch tự nhiên, do hạn chế về nguồn vốn nên chƣa đầu tƣ mở rộng, nạo vét, bảo 

trì thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu đạt 

tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa theo quy hoạch (chỉ đầu tƣ nạo vét một số 

tuyến kênh Thắng Lợi 1, Thốt Nốt,Bốn Tổng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc các dự án 

thủy lợi do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tƣ). 

Đối với các tuyến kênh, rạch do các quận, huyện quản lý, hầu hết đều nhỏ hẹp, 

chiều rộng và chiều sâu luồng không đạt tiêu chuẩn đƣờng thủy nội địa (dƣới cấp VI); 

nhiều tuyến có hƣớng tuyến bị cụt, chiều dài ngắn (<3km), không kết nối với mạng 

lƣới đƣờng thủy cấp quốc gia và cấp Thành phố, nhiều công trình cầu không đảm bảo 

tĩnh không và khẩu độ thông thuyền do vậy không có khả năng giao thông thủy.  

 

 Các cảng, bến thủy nội địa  

Hệ thống cảng, bến thủy nội địa phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, do doanh 

nghiệp tƣ nhân quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác, hạ tầng và thiết bị công nghệ xếp 

dỡ còn lạc hậu, quản lý khai thác chƣa chuyên nghiệp (cảng có năng lực tiếp nhận tàu 

500-800 Tấn và thông qua hàng hóa 200-400 ngàn Tấn/năm, bến có năng lực tiếp nhận 

tàu 100-300 Tấn và thông qua hàng hóa 8-10 ngàn Tấn/năm). Chủ yếu phục vụ xếp dỡ 

hàng rời, thiếu các cảng chuyên dùng cho container, chƣa có các cảng lớn để gom 

hàng tập trung cho các tỉnh trong vùng.  

Hầu hết chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đạt quy mô, công suất theo quy hoạch 

(cảng có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 1.000-2.000 Tấn, công suất 200-800 ngàn Tấn/năm; 

bến có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 500 Tấn, công suất 30-150 ngàn Tấn/năm).  

Các cảng chủ yếu tập trung dọc theo các tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và 

một số tuyến nội tỉnh, chƣa phân bố rộng khắp trên địa bàn Thành phố do trở ngại về 

các tuyến kênh, rạch chƣa đảm bảo cấp kỹ thuật theo quy định. 

 

  Các vấn đề chính hiện nay 

Kênh Chợ Gạo là tuyến huyết mạch chính (chiếm 60-70% lƣợng hàng hoá vận 

chuyển bằng đƣờng thuỷ) kết nối giữa Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ (trong đó có TP 

Hồ Chí Minh), mặc dù đã đƣợc nâng cấp mở rộng giai đoạn 1 nhƣng tình trạng quá tải, 

ùn tắc vẫn thƣờng xuyên diễn ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông, xuất hiện 

sạt lở kênh và có nguy cơ tiếp tục trở thành điểm nghẽn lớn nhất trên các tuyến đƣờng 

thủy nội địa kết nối TP Hồ Chí Minh với Cần Thơ và các tỉnh trong Vùng. 

Các cảng thủy nội địa do doanh nghiệp tƣ nhân quản lý đầu tƣ xây dựng và 

khai thác, có quy mô vừa và nhỏ, cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ xếp dỡ còn lạc hậu, 

quản lý khai thác chƣa chuyên nghiệp. Chƣa có các cảng thủy nội địa tổng hợp hành 

khách và hàng hóa cấp Thành phố và cấp vùng đạt quy mô cảng cấp II, cấp I để thu 
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hút hành khách và gom hàng tập trung từ các tỉnh trong vùng đi Thành phố Hồ Chí 

Minh và cả nƣớc. 
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b. Định hƣớng quy hoạch vận tải đƣờng thuỷ hiện hữu 

Hình 8: Các Tuyến đƣờng thủy nội địa kết nối cảng biển Cần Thơ 

 
 

Trong định hƣớng quy hoạch thuỷ nội địa vùng ĐBSCL, Từ Cần Thơ về 

TPHCM có một tuyến đi ven biển và 4 đƣờng sông, đều tập trung vào kênh Chợ Gạo. 

Kênh chợ gạo đƣợc cải thiện sẽ nâng cao năng lực TNĐ đáng kể. Ngoài ra, các nút 

thắt hiện hữu do tĩnh không cầu không đủ, dẫn tới giảm năng lực vận tải của toàn 

tuyến là ở Cầu Trà Ôn, Măng Thít, Nàng Hai, sẽ đƣợc quy hoạch cải tạo. 

Tuyến Sài Gòn – 

Cần Thơ (qua 

Tuyến Sài Gòn – Cần 
Thơ (qua kênh Măng 

Tuyến Sài Gòn – Cần 

Thơ (qua kênh Quan 

Tuyến Sài Gòn – Cần 
Thơ (qua kênh Trà 

Vinh) 

Cảng biển Cần 
Thơ 

Cảng biển 
HCM 

Tuyến Kênh Mương 
Khai – Đốc Phủ Hiền 
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 ảng 7: Nội bộ hệ thống Thủy nội địa TP Cần Thơ 

 

Nội bộ hệ thống TNĐ của Cần Thơ có 150 tuyến, tổng chiều dài khoảng 740km, 

đƣợc quy hoạch nâng cấp, cải tạo. 

 Đƣờng biển 1.3

a. Thực trạng luồng hàng hải và cảng biển trên địa bàn Thành phố 
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 ảng 8: Bản đồ mạng lƣới đƣờng thủy nội địa TP Cần Thơ 

 
Luồng hàng hải:  Đã hoàn thành giai đoạn 1 Dự án luồng tàu biển sông Hậu qua 

kênh Quan Chánh Bố đƣợc khai thác từ tháng 4/2017 đến nay. Dự án đã nạo vét luồng 

tàu với chiều dài luồng 46,5km, cao độ đáy -6,5m (Hải đồ) bao gồm đoạn luồng sông 

Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía thƣợng lƣu sông Hậu), đoạn 

kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2km, đoạn kênh Tắt dài 8,2km đào mới thông ra 

biển và đoạn luồng biển dài 7km. Tuy nhiên, do chƣa thực hiện Giai đoạn 2 nên một 

số vị trí xung yếu hai bên bờ kênh Quan Chánh Bố chƣa đƣợc kè bảo vệ dẫn đến sạt lở 

và bồi lắng, gây ảnh hƣởng đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu.  

Cảng biển: Cảng biển Cần Thơ là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực (loại 

I), gồm các khu bến chính là Cái Cui, Hoàng Diệu, Trà Nóc, Thốt Nốt. Cảng Trà Nóc 

tiếp nhận tàu 5.000 - 10.000 DWT, năng lực thông qua 2,5-3,0 triệu tấn/năm.Cảng 

Hoàng Diệu tiếp nhận tàu đến 10.000 DWT, năng lực thông qua 3,0 triệu 

tấn/năm.Cảng Cái Cui tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT, năng lực thông qua 6-7 triệu 

tấn/năm. Ngoài ra, còn có các bến chuyên dùng xăng dầu, vật liệu xây dựng và sản 

phẩm khác. Thực trạng tổng sản lƣợng hàng hóa thông qua cảng biển Cần Thơ khoảng 

5 triệu tấn/năm (đạt khoảng 58% so với công suất theo quy hoạch). 
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b. Các vấn đề chính hiện nay 

Các khu bến của cảng biển Cần Thơ chƣa phát huy tác dụng do hệ thống kho bãi, 

hậu cần cảng biển còn hạn chế, chƣa đầu tƣ thiết bị, công nghệ xếp dỡ hàng hóa có 

khối lƣợng lớn, hàng container nên chƣa thu hút đƣợc các chủ hàng; bên cạnh đó hạ 

tầng giao thông kết nối các khu bến cảng biển chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng yêu 

cầu, kết nối chủ yếu bằng đƣờng bộ thông qua các quốc lộ (Quốc lộ 91, Quốc lộ 1, 

Quốc lộ Nam sông Hậu và Quốc lộ 91B), chƣa có kết nối bằng đƣờng bộ cao tốc và 

đƣờng sắt; khoảng 70% khối lƣợng hàng hóa xuất nhập khẩu của các tỉnh trong Vùng 

đồng bằng sông Cửu Long vẫn thực hiện thông qua chủ yếu cảng biển nhóm 5 (Thành 

phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu). 

Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu hiện nay bị bồi lắng và sạt lở, 

tàu container không thể lƣu thông qua luồng đến các cảng trên Sông Hậu vì một số 

đoạn không đạt độ sâu nhƣ công bố là 6,5m.  

Chƣa hình thành trung tâm logistics cấp Vùng, do hiện nay chƣa kêu gọi đƣợc 

nhà đầu tƣ xây dựng Trung tâm Logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm 

Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn Thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 

242,2ha tại cảng Cái Cui.  

 

c. Định hƣớng quy hoạch hiện hữu 

(1) Cảng Hoàng Diệu  

Giai đoạn 2021 - 2030: giữ nguyên theo quy mô thực trạng, tiếp nhận tàu tải 

trọng 10.000 tấn, không nâng cấp mở rộng, đồng thời sắp xếp di dời một số bến 

chuyên dùng ra khỏi phạm vi này, chỉ giữ lại các bến đóng tàu của quân đội.  

Giai đoạn sau 2030: đề xuất chuyển đổi công năng khu bến này thành đất quy 

hoạch xây dựng đô thị để phục vụ phát triển đô thị, du lịch của Thành phố, đồng thời 

quy hoạch xây dựng công trình cầu hoặc bến tàu kết nối với khu du lịch Cồn Khƣơng, 

Cồn Sơn.  

(2) Cảng cái Cui 

Giai đoạn 2021 - 2030: bến Cái Cui cần tiếp tục đầu tƣ thêm 02 cầu cảng để đạt 

quy mô theo quy hoạch (04 cầu cảng với chiều dài 665m), đầu tƣ xây dựng hoàn thiện 

hệ thống kho, bãi, đƣờng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị chuyên dụng. 

(3) Cảng Trà Nóc 

Giai đoạn 2021 - 2030: khu bến này có bến Trà Nóc (do Công ty Lƣơng thực 

sông Hậu quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác) cần nâng cấp hoặc xây dựng mới cầu 

cảng để tiếp nhận tàu đến 10.000 DWT. 
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(4) Trung tâm logistic Cần Thơ - phân khu cảng biển Cái Cui 

Kêu gọi đầu tƣ xây dựng phân khu trung tâm logistics gắn với cảng Cái Cui có 

diện tích tối thiểu 50 ha, năng lực hàng hóa thông qua 8,2 - 9,7 triệu tấn/năm (trong đó 

hàng container đạt 0,35 - 0,44 triệu TEUs/năm); hệ thống kho bãi có quy mô 26 ha, 

trong đó phát triển kho lạnh có quy mô 10 ha, công suất 1,22 - 1,39 triệu tấn/năm.  

Hệ thống kho, bãi container tại các cảng khác (Hoàng Diệu, Trà Nóc, Thốt Nốt) 

có quy mô 5 ha, năng lực thông qua 0,48 - 0,59 triệu tấn/năm (trong đó hàng container 

đạt 0,02 - 0,025 triệu TEUs/năm), phát triển kho lạnh có quy mô 0,6 ha, công suất 0,07 

- 0,08 triệu tấn/năm. 

 Hàng không 1.4

Hình 9: Bản đồ các cảng hàng không toàn vùng Đ SCL 

 

 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có 13 đƣờng bay đang khai thác gồm 09 

đƣờng bay nội địa (Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo, Hải Phòng, Đà Lạt, Vinh, 

Thọ Xuân, Cam Ranh) và 04 đƣờng bay quốc tế (Kuala Lumpur, Bangkok, Đài Bắc, 

Seoul).  

Sản lƣợng vận chuyển hành khách ngày càng tăng qua các năm (năm 2010 đạt 

212.476 hành khách/năm, đến năm 2020 đạt 1.034.626 hành khách/năm). Tuy nhiên, 

sản lƣợng vận chuyển hành khách đến năm 2020 mới chỉ đạt 35% so với công suất 

thiết kế là 3 triệu hành khách/năm. 

Các vấn đề chính hiện nay 
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Đến năm 2020 sản lƣợng vận chuyển hành khách là 1.034.626 hành 

khách/năm (đạt 35% so với công suất thiết kế là 3 triệu hành khách/năm), sản lƣợng 

vận chuyển hàng hóa là 9.299 tấn/năm (đạt 3,7% so với tiêu chí quy hoạch trung tâm 

logistics cảng hàng không phải có sản lƣợng vận chuyển hàng hóa > 250.000 tấn/năm). 

Hàng hóa vận tải bằng đƣờng hàng không là những hàng hóa nhẹ, có giá trị kinh tế cao 

(linh kiện điện tử, nông sản trái cây chất lƣợng cao...) do vậy để hình thành trung tâm 

logistics hàng không thì cần phải có nguồn hàng đủ lớn, tuy nhiên đến nay sản lƣợng 

vận chuyển hàng hóa qua Cảng hàng không Cần Thơ còn rất thấp (chỉ đạt 9.299 

tấn/năm, trong khi đó Cảng hàng không Nội Bài là 695.325 tấn/năm, Cảng hàng không 

Tân Sơn Nhất là 682.307 tấn/năm).    

Nguyên nhân chủ yếu do chƣa có chính sách hỗ trợ (về tài chính, dịch vụ, 

quảng bá thƣơng hiệu...) để khuyến khích các hãng bay mở thêm nhiều đƣờng bay 

mới; chƣa phát triển các loại hình dịch vụ gắn với Cảng hàng không Cần Thơ 

(logistics hàng không, công nghiệp phụ trợ hàng không, thƣơng mại, giải trí, du 

lịch...); chƣa điều chỉnh bổ sung quy hoạch mở rộng diện tích, nâng cấp kết cấu hạ 

tầng cảng hàng không ...; bên cạnh đó các trục đƣờng bộ kết nối Cảng hàng không Cần 

Thơ với các tỉnh trong vùng (đƣờng bộ cao tốc, quốc lộ) chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng 

đáp ứng yêu cầu giao thông thuận lợi, nhanh chóng để thu hút hành khách, hàng hóa từ 

các tỉnh trong vùng. 

Định hƣớng quy hoạch : Trung tâm logistics Cần Thơ - phân khu CHKQT Cần 

Thơ 

Giai đoạn 2021 - 2025: kêu gọi đầu tƣ xây dựng phân khu trung tâm logistics 

gắn với cảng hàng không Cần Thơ có diện tích tối thiểu 30 ha, năng lực thông qua 

0,97 - 1,17 triệu Tấn hàng hóa/năm (trong đó hàng container đạt 0,04 - 0,05 triệu 

TEUs/năm); hệ thống kho bãi có quy mô 3,2 ha, trong đó tập trung phát triển kho lạnh 

có quy mô 1,2 ha, công suất 0,97 - 1,17 triệu Tấn hàng hóa/năm. 

Giai đoạn 2026 - 2030: tiếp tục kêu gọi đầu tƣ xây dựng phân khu trung tâm 

logistics gắn với cảng hàng không Cần Thơ, mở rộng thêm đạt quy mô diện tích tối 

thiểu 100ha; năng lực thông qua 6,9 - 7,35 triệu Tấn hàng hóa/năm (trong đó hàng 

container đạt 0,27 - 0,35 triệu TEUs/năm); hệ thống kho bãi mở rộng thêm quy mô 15 

ha, trong đó tập trung phát triển kho lạnh có quy mô 5 ha, công suất 0,96 - 1,09 triệu 

Tấn hàng hóa/năm. 
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 Đƣờng sắt 1.5

Hình 10: Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt tại  TP Cần Thơ 

 
 

Quy hoạch hiện hữu mạng lƣới đƣờng sắt trên địa bàn Thành phố bao gồm: 

 

(1) Tuyến đƣờng sắt quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: 

Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2021 về 

việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đƣờng sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi dự án đƣờng sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong giai đoạn 2021 - 

2025 để làm cơ sở triển khai đầu tƣ. 

Tuy nhiên theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 có kết quả dự báo nhu cầu vận tải khối lƣợng hàng hóa và 

hành khách tuyến đƣờng sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến năm 2030 không lớn, do 

vậy sẽ đầu tƣ xây dựng giai đoạn 2031 - 2050 để phù hợp với nhu cầu vận tải và khả 

năng cân đối nguồn lực. Giai đoạn 2021 - 2030 chỉ tập trung nghiên cứu, chuẩn bị đầu 

tƣ cho dự án. Tuy nhiên tổng thể quy hoạch vẫn theo hƣớng mở nếu có nhu cầu, sự cần 

thiết hoặc huy động đƣợc nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ đƣợc kiến nghị đầu tƣ sớm 

hơn. 
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(2) Các tuyến đƣờng sắt đô thị: 

Theo quy hoạch Thành phố Cần Thơ có các tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao, 

nằm giữa các đƣờng trục chính đô thị kết nối toàn Thành phố (các trục đƣờng này có 

lộ giới 40-80m và có dãi phân cách giữa >4m để bố trí đƣờng sắt đi trên cao) bao gồm: 

(1) Đƣờng Vành đai phía Tây Thành phố Cần Thơ; (2) quốc lộ Nam Sông Hậu và 

quốc lộ 91B; (3) Quốc lộ 91. 

Giai đoạn 2021 - 2030: chƣa cần đầu tƣ xây dựng để phù hợp với nhu cầu vận tải 

và khả năng cân đối nguồn lực, chỉ tập trung nghiên cứu chuẩn bị đầu tƣ cho dự án, do 

các đƣờng trục chính đô thị có quy hoạch các tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao chƣa 

đƣợc đầu tƣ xây dựng đạt lộ giới hoàn chỉnh theo quy hoạch, đồng thời nhu cầu vận tải 

hành khách công cộng bằng đƣờng sắt đô thị chƣa cao và chƣa thực sự quan trọng bức 

thiết. Giai đoạn 2031 - 2050: triển khai kêu gọi đầu tƣ theo quy hoạch. 

 Logistics 1.6

Theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nƣớc đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030 có quy hoạch 01 trung tâm logistics hạng II tại vùng kinh tế ĐBSCL có 

quy mô tối thiểu 30ha đến năm 2020 và trên 74ha đến năm 2030; Ủy ban nhân dân 

Thành phố đã đề nghị và đƣợc Bộ Công Thƣơng thống nhất quy hoạch trung tâm 

logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại khu đô thị công nghiệp Cái Răng 

Thành phố Cần Thơ với quy mô 242,2 ha đang kêu gọi đầu tƣ. 

Các vấn đề chính hiện nay bao gồm 

(1) Về kết cấu hạ tầng phục vụ logistics:  

Thiếu các hệ thống kho bãi, cơ sở chế biến sơ chế nông sản quy mô lớn, chất 

lƣợng cao, chƣa phát triển phổ biến chuỗi logistics hàng đông lạnh (kho lạnh, xe lạnh, 

container lạnh) phục vụ nông sản và thủy hải sản xuất khẩu. 

Bồi lắng tại luồng sông Hậu dẫn đến hạn chế 50% năng lực tiếp nhận của cảng 

Cái Cui (hiện chỉ tiếp nhận đƣợc tàu đến 10.000 DWT và 20.000DWT giảm tải), điều 

này dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế hiện nay chủ yếu vẫn phải chuyển lên 

cảng khu vực TP Hồ Chí Minh.  

Hệ thống trang thiết bị bốc xếp của các khu bến cảng biển Cần Thơ nhìn chung 

vẫn còn lạc hậu, năng suất thấp ảnh hƣởng đến hiệu quả khai thác làm tăng chi phí 

thuê ngoài đồng thời làm giảm sức thu hút của cảng trong khu vực ĐBSCL. 

Cảng hàng không Cần Thơ chƣa đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các công trình thiết 

yếu (nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa kèm khu tập kết hàng hóa, khu logistics hàng 

không...); sản lƣợng vận chuyển hàng hóa còn rất thấp (chỉ đạt 9.299 tấn/năm, trong 

khi đó Cảng hàng không Nội Bài là 695.325 tấn/năm, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất 
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là 682.307 tấn/năm). 

Hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đƣờng bộ kết nối các khu bến cảng biển 

Cần Thơ và Cảng hàng không Cần Thơ với các tỉnh trong vùng chƣa đáp ứng yêu cầu 

phát triển vận tải và logistics. 

 

(2) Về dịch vụ logistics:  

Các dịch vụ logistics, đặc biệt là kê khai hải quan, xuất nhập khẩu còn chƣa 

thuận lợi, hấp dẫn, dẫn đến tình trạng khó cạnh tranh với cảng TP Hồ Chí Minh. 

Công tác chuyển đổi chủ đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ xây dựng Cảng Cái Cui giai 

đoạn II vẫn chƣa hoàn tất, dẫn đến khó khăn trong định hƣớng đầu tƣ các hạ tầng và 

dịch vụ logistics. 

 

(3) Về chuỗi mặt hàng logistics: 

Các khu công nghiệp trong khu vực là những chân hàng chính yếu của cảng vẫn 

chƣa hấp dẫn nhà đầu tƣ đến tham gia, dẫn đến thiếu khuyết các nguồn hàng có giá trị 

gia tăng cao nhƣng yêu cầu thời gian vận chuyển ngắn, phù hợp với phát triển logistics 

hàng không nhƣ hàng thời trang cao cấp, hàng điện tử, thuốc men,… 

Chuỗi mặt hàng có giá trị cao để phục vụ xuất nhập khẩu là hàng container còn 

chiếm tỉ trọng thấp (xấp xỉ 15%). Các chuỗi mặt hàng có khối lƣợng lớn thực trạng 

(gạo, vật liệu xây dựng,…) lại không có giá trị gia tăng cao, dẫn đến hoạt động 

logistics thiếu hiệu quả. 

 

2. Hiện trạng hoạt động vận tải 

Đây là ngành có vai trò đặc biệt quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

Thành phố nói chung và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Chẳng hạn nhƣ: 

thông qua việc vận chuyển hàng hóa nông sản nhanh chóng của Thành phố từ vùng 

nuôi, trồng đến các thị trƣờng tiêu thụ trong và ngoài Thành phố sẽ giúp thúc đẩy phát 

triển kinh tế nông nghiệp; thông qua các dịch vụ kho bãi, logistics để vận chuyển, phân 

phối hàng hóa công nghiệp của Thành phố đi khắp thị trƣờng trong và ngoài nƣớc giúp 

thúc đẩy kinh tế công nghiệp phát triển; và thông qua việc vận chuyển khách du lịch 

đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố giúp thúc đẩy kinh tế du lịch phát 

triển. 

 

Tổng khối lƣợng vận chuyển hàng hóa tăng trƣởng ở mức thấp, từ 9.598 nghìn 

tấn năm 2015 lên 11.398 nghìn tấn năm 2020, với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 

3,5%. Khối lƣợng hàng hóa luân chuyển cũng tăng với tốc độ bình quân là 7%/năm (từ 

1.401.515 nghìn tấn.km trong năm 2015 lên 1.929.219 nghìn tấn.km trong năm 2020). 
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Cự ly vận chuyển hàng hóa bình quân luôn duy trì ở mức rất khá dài, khoảng từ 146 

km đến 170 km. Điều này cho thấy hàng hóa chủ yếu đƣợc vận chuyển đến các tỉnh 

thuộc ĐBSCL. 

 

 ảng 9: Các chỉ tiêu ngành vận tải TP Cần Thơ năm 2015-2020 

 
Đơn 

vị 
2015 2017 2018 2019 2020 

1. Hàng hóa 

Khối lƣợng hàng 

hoá vận  chuyển 

Nghìn 

tấn 
9.598 10.488 11.311 12.232 11.398 

Khối lƣợng hàng 

hoá luân chuyển 

Nghìn 

tấn.km 
1.401.515 1.672.660 1.913.490 2.094.872 1.929.219 

Cự li Km 146.02 159.48 169.17 171.26 169.26 

2. Hành khách 

Số lƣợt hành 

khách vận 

chuyển  

Nghìn 

ngƣời 14.520 16.190 18.621 19.573 18.465 

Số lƣợt hành 

khách luân 

chuyển 

Nghìn 

ngƣời. 

km 

240.563 251.936 261.914 285.428 276.330 

Cự li Km 16,6 15,6 14,1 14,6 15,0 

 

Nguồn: NGTK Thành phố Cần Thơ 

 

 Số lƣợng hành khách vận chuyển có xu hƣớng tăng qua các năm, điều này chứng 

tỏ dịch vụ vận tải đã ngày càng trở nên thuận tiện, dễ dàng tiếp cận hơn. Trong giai 

đoạn 2015-2020, số lƣợng hành khách vận chuyển tăng bình quân 4,9%/năm, đạt 18,5 

triệu hành khách năm 2020. Số lƣợng hành khách luân chuyển trên địa bàn Thành phố 

tăng chậm hơn với 2,8%/năm, cự ly vận chuyển hành khách ở mức thấp. Điều này 

chứng tỏ hành khách chủ yếu di chuyển trong nội bộ địa bàn Thành phố. 

 

Vận tải hành khách chủ yếu do vận tải đƣờng bộ đảm nhiệm, chiếm 76% năm 

2020 trong khi đƣờng sông chiếm 24%. Tổng chiều dài mạng lƣới đƣờng bộ là 

3.317,42 km, trong đó đƣờng bê tông nhựa, đá nhựa là 856,76km (chiếm 25,83%), 

hiện có 6 tuyến Quốc lộ đi qua với tổng chiều dài 136,5km. Tất cả các tuyến hiện đều 

có kết cấu mặt bê tông nhựa hoặc nhựa, chất lƣợng tốt. 
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Vận tải hàng hóa, ngƣợc lại, lại do hệ thống đƣờng sông đảm nhận chính khi 

chiếm 60% khối lƣợng hàng hóa vận chuyển năm 2020, sau đó là đƣờng bộ 37% và 

đƣờng biển 3%. Đƣờng thủy nội địa bao gồm (1) Tuyến do TW quản lý: Hiện nay đi 

qua địa bàn Thành phố Cần Thơ có 6 tuyến: sông Hậu, rạch Cần Thơ, rạch Ô Môn, 

kênh Thị Đội Ô Môn, kênh Thốt Nốt, kênh Rạch Sỏi-Hậu Giang với tổng chiều dài 

134,9 km; (2) Tuyến do Thành phố quản lý: có 141 tuyến đƣờng thủy nội địa với tổng 

chiều dài là 658,43 km,  

 

Trong tƣơng lai, vận tải hàng không sẽ là một kịch bản khả thi để Thành phố cân 

nhắc khi Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ đƣợc tiếp tục đầu tƣ nâng cấp, mở rộng 

cơ sở phục vụ hành khách đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO và sân bay quân sự cấp II, 

đáp ứng đƣợc công suất 5,0 triệu hành khách/năm và 400.000-500.000 tấn hàng 

hóa/năm 

 

Hình 11: Doanh thu hoạt động vận tải TP Cần Thơ năm 2015-2020 

 
Nguồn: NGTK Thành phố Cần Thơ 

 

Doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi tăng trƣởng ở mức tốt trong giai đoạn 

2015-2019, mức tăng trung bình đạt 16%/năm. Doanh thu tăng từ 2079 tỉ đồng năm 

2015 lên 3829 tỉ đồng năm 2019. Vận tải đƣờng bộ có sự đóng góp lớn nhất cho việc 

gia tăng trƣởng doanh thu này, khi với tốc độ phát triển 19%/ năm và chiếm 60% tỉ 
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trọng vào năm 2019, trong khi vận tải đƣờng thủy chỉ tăng 8% /năm và kho bãi thậm 

chí còn giảm 12%/năm.  Vào năm 2020, do ảnh hƣởng của đại dịch Covid 19, doanh 

thu từ hoạt động vận tải giảm 14% và vận tải đƣờng thủy có mức giảm mạnh nhất với 

18.6%. Doanh thu từ loại hình này cũng đang dần mất đi sự quan trọng khi từng nắm 

giữ 29% vào năm 2015 và chỉ còn 22% vào năm 2020. 

 

3. Công tác quản lý ngành giao thông 

3.1. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn Giao thông 

 Công tác chủ yếu tập trung vào việc ban hành văn bản về lĩnh vực kết cấu hạ 

tầng và công tác an toàn giao thông cũng nhƣ cấp phép lƣu hành đặc biệt xe quá tải 

trọng, quá khổ giới hạn đƣờng bộ, nhằm điều tiết các phƣơng tiện này lƣu thông trong 

các khung giờ nhất định và vào ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông. 

 Thẩm định an toàn giao thông đƣờng bộ 10 hồ sơ công trình thuộc dự án đầu 

tƣ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình đƣờng bộ, công trình đƣờng bộ đang 

khai thác.  

 Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 23/6/2020 về tăng cƣờng các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đƣờng thủy nội địa và khi triều cƣờng dâng cao trên địa bàn thành phố, đồng 

thời phối với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đảm bảo an 

toàn giao thông trong mùa mƣa lũ. 

3.2. Công tác quản lý chất lƣợng công trình giao thông  

 Tổ chức thẩm định 120 hồ sơ (Chi phí cho các công việc thực hiện ở giai đoạn 

CBDA, Dự án/TKCS và TKBVTC/DT) thuộc các nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc, 

trong đó: 65 hồ sơ Chi phí cho các công việc thực hiện ở giai đoạn CBDA; 02 hồ sơ 

Dự án/TKCS; 53 hồ sơ TKBVTC/DT 

 Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 01 công trình, kiểm tra 

công tác nghiệm thu đƣa công trình vào sử dụng 07 công trình. Phối hợp với Sở Xây 

dựng kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng 04 công trình. 

III. Phƣơng hƣớng phát triển ngành Giao thông – Vận tải 

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành Giao thông – Vận tải 

 Quan điểm phát triển 1.1

 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia về giao 

thông vận tải, đáp ứng các quan điểm, mục tiêu, phƣơng án phát triển của quy hoạch 
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tỉnh, đồng bộ với các phƣơng án phát triển các hạ tầng kỹ thuật khác, đặc biệt phải là 

cầu nối, động lực, đi trƣớc mở đƣờng phục vụ phát triển các khu công nghiệp, nông 

nghiệp tập trung, du lịch. 

 Phát triển hạ tầng giao thông vận tải phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ với 

mục tiêu, định hƣớng phát triển của thành phố, đảm bảo kết nối hiệu quả với hạ tầng 

giao thông và các hạ tầng khác của thành phố, các tỉnh lân cận, trong vùng ĐBSCL và 

cả nƣớc; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; phát triển hài 

hòa các địa phƣơng, các vùng, đáp ứng các yêu cầu phát triển của thành phố trong thời 

kỳ quy hoạch. 

 Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, từng bƣớc hiện đại tạo thành 

mạng lƣới giao thông hợp lý. Tập trung nguồn lực đầu tƣ trọng tâm, trọng điểm các 

công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính đột phá; các tuyến kết nối đến Khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu du lịch, hệ thống cảng biển, hệ thống cảng bến 

thủy nội địa, các trục chính trong đô thị và các trục nối các vùng kinh tế trọng điểm; 

các tuyến đảm bảo quốc phòng an ninh và phù hợp với khả năng cân đối, huy động 

nguồn lực của tỉnh. Tập trung nguồn lực để đƣa vào cấp kỹ thuật hệ thống giao thông 

hiện có. 

 Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí, 

vai trò đầu mối giao thông vận tải liên vùng và liên vận quốc tế, đƣa thành phố Cần 

Thơ thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long; phục 

vụ phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thƣơng mại góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố và cả vùng. 

 Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, logistics thành phố Cần Thơ theo 

hƣớng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại, làm nền tảng, hạt nhân phát triển hệ thống 

dịch vụ Logistics, gắn kết hợp lý với quy hoạch phát triển thƣơng mại, công nghiệp, 

giao thông vận tải, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng 

kinh tế - xã hội khác trên địa bàn thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. 

 Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics trên địa bàn thành 

phố trên quan điểm coi dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế quan trọng, 

mũi nhọn trong chiến lƣợc phát triển ngành dịch vụ nói riêng và chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, kết nối với hạ tầng logistics của vùng Đông 

Nam Bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu trong tƣơng lai của thành phố nói riêng và của 

Vùng nói chung đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

 Mục tiêu phát triển 1.2

a.  Mục tiêu đến năm 2030 
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 Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thành phố Cần thơ, tạo thành 

mạng lƣới hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, có khả năng liên kết thuận lợi các phƣơng 

thức vận tải, đảm bảo thông suốt từ trung ƣơng tới địa phƣơng, trong đó ƣu tiên tập 

trung phát triển hệ thống giao thông đối ngoại để kết nối với với các địa phƣơng lân 

cận, các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các chỉ 

tiêu đối với đô thị loại I trực thuộc Trung ƣơng. 

 Các chỉ tiêu cụ thể 

• Cải tạo, nâng cấp để năng lực của mạng lƣới đƣờng bộ đáp ứng đƣợc mức 

tăng trƣởng vận tải trung bình 11%-12%/năm. Tập trung nâng cao tốc độ khai thác 

trên các tuyến đƣờng bộ, tối ƣu mạng lƣới để rút ngắn hơn nữa thời gian tiếp cận đến 

các trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu di tích, khu du lịch của tỉnh.  

• Đối với cao tốc, quốc lộ: chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan trung 

ƣơng, địa phƣơng lân cận cùng nghiên cứu, đề xuất các phƣơng án kỹ thuật, phân kỳ 

đầu tƣ để thúc đẩy thực hiện nhanh các dự án đầu tƣ theo quy hoạch, phấn đấu sớm 

hoàn thiện các tuyến đƣờng bộ cao tốc đạt quy mô 4-6 làn xe, nâng cấp các quốc lộ đạt 

tối thiểu cấp III.ĐB (Tuân thủ theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của 

Chính phủ về việc Quy hoạch mạng lưới Đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 

). 

• Đối với đƣờng tỉnh: quy hoạch mới một số tuyến đƣờng tỉnh có tính chất 

quan trong khu vực kết nối các tuyến; nâng cấp, cải tạo 1 số tuyến, tối thiểu đạt tiêu 

chuẩn đƣờng cấp IV. Nghiên cứu quy hoạch chuyển một số đoạn tuyến đƣờng tỉnh đi 

qua khu vực đô thị  thành đƣờng đô thị. 

• Đƣờng vành đai: nghiên cứu hình thành các tuyến Vành đai đô thị 

• Đƣờng huyện, đƣờng liên huyện: nghiên cứu mở mới, nâng cấp 1 số tuyến 

đƣờng huyện, đƣờng kết nối liên huyện thành đƣờng tỉnh, góp phần tích cực trong phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

• Đối với các tuyến đƣờng Quốc lộ, đƣờng tỉnh, đƣờng huyện, các trục đƣờng 

liên khu vực và trục chính đô thị quy hoạch mới: Bố trí trên tuyến đƣờng có dải cây 

xanh hai bên trục đƣờng chính (tối thiểu 5m), phía ngoài dải cây xanh bố trí các trục 

đƣờng gom có quy mô mặt cắt phù hợp (tùy các vị trí trên tuyến đƣờng bố trí làn 

đƣờng đi hai chiều trên một phía đƣờng gom, để đảm bảo giao thông thuận tiện). 

• Thu hút đầu tƣ phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố, tập trung 

xây dựng tại khu vực cảng Cái Cui, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm nâng cao 

hiệu quả kết nối giữa thành phố Cần Thơ nói riêng và Vùng ĐBSCL nói chung với 

Vùng Đông Nam Bộ, cả nƣớc và quốc tế  
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• Đƣờng thủy nội địa: Thực hiện theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy 

nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (số 1829/QĐ-TTg ngày 

31/10/2021), cụ thể: Phát triển kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa từng bƣớc đồng bộ, 

hiện đại cả về luồng tuyến, cảng bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ, kết nối thuận lợi với 

các phƣơng thức khác nhằm tăng thị phần vận tải, giảm giá thành vận tải, nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ, đảm bảo ATGT và hạn chế ô nhiễm môi trƣờng; đặc biệt chú trọng 

phát triển vận tải hàng hóa đa phƣơng thức, dịch vụ logistics, điểm thông quan nội địa. 

Tập trung nạo vét luồng lạch để tăng chiều rộng và độ sâu trên sông Cần Thơ, sông Ba 

Láng...; khắc phục các điểm nghẽn về tĩnh không cầu trên địa bàn tỉnh. 

•  Cảng biển: Phát triển hệ thống cảng biển Cần Thơ Theo Quy hoạch tổng thể 

phát triển hệ thống cảng biển (phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 

22/9/2021); gồm các bến container, tổng hợp, bến cảng khách quốc tế 

• Hàng không: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt cấp 4E, nâng cấp kết cấu 

hạ tầng cảng hàng không, sân bay, xây dựng các công trình thiết yếu của cảng hàng 

không đáp ứng yêu cầu đạt công suất lên 7 triệu hành khách/năm,  

•  Đƣờng sắt: thực hiện theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Giao thông vận tải số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 

của Thủ tƣớng Chính phủ. Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt Tp Hồ Chí Minh – Cần 

Thơ, ga đƣờng sắt tại Quận Cái Răng. 

b.  Định hƣớng quy hoạch giai đoạn sau năm 2030 

 Quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giữa các 

phƣơng thức vận tải (đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy nội địa, đƣờng biển, hàng 

không) nhằm khai thác tối đa thế mạnh của từng phƣơng thức vận tải trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo kết nối giữa các tỉnh 

trong vùng. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi 

trƣờng, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cƣờng khả năng chống chịu và thích ứng 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên; bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, thiên nhiên. 

2. Phƣơng án phát triển hạ tầng giao thông 

2.1. Phƣơng án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ 

 Hệ thống cao tốc 2.1.1.

 Theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, quy hoạch các tuyến đƣờng bộ cao tốc qua địa bàn thành phố Cần Thơ 

gồm: (1) trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông (gồm: đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ; cầu Cần Thơ 2; đoạn Cần Thơ - Cà Mau); (2) trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây 

đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; (3) trục cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. 
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 Định hƣớng quy hoạch 03 trục cao tốc trên nhƣ sau: giai đoạn 2021 - 2025 quy 

mô 04 làn xe; giai đoạn 2030 - 2050 quy mô 06 làn xe. Về hƣớng tuyến 03 trục cao tốc 

trên đƣợc xác định theo hƣớng tuyến của các trục cao tốc hiện hữu đã xây dựng hoàn 

thành và hƣớng tuyến các đoạn đang nghiên cứu đầu tƣ xây dựng mới theo các Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi đang đƣợc Bộ Giao thông vận tải triển khai lập. 

a. Trục cao tốc  ắc - Nam phía Tây: 

 Dự án cầu Vàm Cống kết nối tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: đã xây dựng hoàn thành 

đƣa vào khai thác năm 2019 theo quy mô cầu trên đƣờng cao tốc 04 làn xe. 

 Dự án tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác vào 

tháng 01/2021, tổng chiều dài là 51,45km (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài 

24,17km; đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài 27,28km), theo quy mô đƣờng cao tốc 04 làn 

xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 17m; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng 

hoàn chỉnh theo quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 33m. 

b. Trục cao tốc  ắc - Nam phía Đông: 

 Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: hiện đang khai thác đoạn 

tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lƣơng với quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng 

Bn = 17m; đang triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn tuyến Trung Lƣơng - Mỹ 

Thuận với quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, dự kiến hoàn thành đƣa 

vào khai thác năm 2022; đang triển khai thi công đoạn tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ với 

quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, dự kiến hoàn thành đƣa vào khai thác 

năm 2023; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô 

đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 33m. 

 Dự án cầu Cần Thơ 2 và tuyến cao tốc thành phố Cần Thơ - Cà Mau: Tuyến 

cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu tuyến kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - 

Cần Thơ, xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 vƣợt qua sông Hậu qua địa bàn thành phố Cần 

Thơ từ đó đi đến Cà Mau, tổng chiều dài tuyến là 106,4km; trong đó đoạn qua địa bàn 

thành phố Cần Thơ có chiều dài 5,41km bao gồm cầu Cần Thơ 2 và đoạn tuyến cao 

tốc có hƣớng tuyến trùng với hƣớng tuyến đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ và hƣớng tuyến trục đƣờng Quốc lộ 1 hiện hữu qua khu công nghiệp Hƣng Phú và 

khu đô thị mới Nam Cần Thơ.    

 

Quy mô, phân kỳ đầu tƣ nhƣ sau:  

 Giai đoạn đầu tƣ trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2030: xây dựng tuyến đạt 

quy mô đƣờng cao tốc 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, có điểm đầu tuyến tại 

vị trí giao với Tuyến nối Quốc lộ 91 - đƣờng Nam Sông Hậu thuộc địa bàn thành phố 



 

67 

 

Cần Thơ (tổng chiều dài toàn tuyến là 95,86km, trong đó chiều dài đoạn tuyến qua địa 

bàn thành phố Cần Thơ là 0,6km). 

 Giai đoạn 2030 - 2050: tiếp tục đầu tƣ xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 và xây 

dựng hoàn chỉnh toàn tuyến từ Cần Thơ - Cà Mau đạt quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, 

tổng chiều dài toàn tuyến là 106,4km, trong đó chiều dài đoạn tuyến qua địa bàn thành 

phố Cần Thơ là 5,41km bao gồm cầu Cần Thơ 2 và đoạn tuyến cao tốc đi trên cao trục 

đƣờng 1A, đồng thời đầu tƣ nâng cấp mở rộng trục đƣờng 1A hiện hữu lộ giới 47m ra 

mỗi bên khoảng 23m đạt lộ giới khoảng 93m (23m+47m+23m), để xây dựng đƣờng 

cao tốc và đƣờng sắt đi trên cao trong phạm vi giữa đƣờng rộng 47m và đƣờng gom đô 

thị hai bên rộng 23m. 

c. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: 

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng (hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý) có tổng chiều 

dài tuyến là 197,22km; trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài là 

47,76km.    

 

Quy mô, phân kỳ đầu tƣ nhƣ sau:  

 Giai đoạn đầu tƣ trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025: xây dựng toàn tuyến 

đạt quy mô đƣờng cao tốc 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m. 

 Giai đoạn 2030 - 2050: cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến 

theo quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 33m. 

 Hệ thống quốc lộ 2.1.2.

a. Quốc lộ 1 

Hiện đang khai thác cầu Cần Thơ và tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố 

Cần Thơ có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, 4 làn xe. Quy hoạch giai đoạn 2030 - 

2050 tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, 6 làn 

xe (trừ cầu Cần Thơ đã xây dựng theo quy mô vĩnh cữu 04 làn xe, tuy nhiên giai đoạn 

sau năm 2030 sẽ xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ 

chia sẽ lƣu lƣợng với cầu Cần Thơ hiện hữu). 

b. Quốc lộ 91 (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ từ Km0-Km50+889) 

 Đoạn từ Km0-Km7: thực trạng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 4 làn 

xe; giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch đạt quy mô tiêu chuẩn 

kỹ thuật đƣờng phố chính cấp II, 6 làn xe, bề rộng nền đƣờng 37m để khai thác đồng 

bộ với đoạn từ Km7-Km14; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn 

chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch chung của thành 

phố Cần Thơ. 
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 Đoạn từ Km7-Km14: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác đạt quy mô 

theo quy hoạch tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng phố chính cấp II, 6 làn xe, bề rộng nền 

đƣờng 37m; giai đoạn 2021 - 2030 chƣa cần đầu tƣ xây dựng; giai đoạn 2030 - 2050 

cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới phù 

hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 

 Đoạn từ Km14-Km50+889: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác theo 

hình thức BOT đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 

chƣa đầu tƣ xây dựng do trong thời hạn khai thác theo hình thức BOT; giai đoạn 2030 

- 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới 

phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 

 Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên đoạn qua địa bàn 

thành phố Cần Thơ (điểm đầu giao với tuyến Quốc lộ 91 tránh Thốt Nốt tại 

Km43+170 của Quốc lộ 91 và điểm cuối tại ranh thành phố Cần Thơ và tỉnh An 

Giang): giai đoạn 2021 – 2030  đầu tƣ xây dựng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 

III, 2 làn xe; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh đạt quy 

mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I - II, 4-6 làn xe. 

c. Đƣờng Nam Sông Hậu 

Đƣờng Nam Sông Hậu đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ (đoạn từ giao với 

Quốc lộ 1 cũ đến ranh thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang): đã xây dựng hoàn 

thành đƣa vào khai thác năm 2005 đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; 

giai đoạn 2021 - 2030 đầu tƣ nâng cấp mặt đƣờng để đảm bảo khai thác và an toàn 

giao thông; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh đạt quy mô, 

tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I - II, 4-6 làn xe. 

d. Quốc lộ 91  

Quốc lộ 91B (toàn tuyến nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ giao với Quốc 

lộ 1 cũ đến giao với Quốc lộ 91): đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác năm 2010 

đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 chƣa cần đầu 

tƣ xây dựng; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh đạt quy 

mô lộ giới 80m theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đã đƣợc phê duyệt. 

e. Quốc lộ 61C (tổng chiều dài toàn tuyến từ Cần Thơ đến Hậu Giang dài 

47,3km, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài 10,2km):  

Tuyến đƣờng đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác năm 2012 toàn tuyến đạt 

quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe, đồng thời đã giải phóng mặt bằng theo 

quy mô hoàn chỉnh, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, 4 làn xe bề rộng nền đƣờng 23m; giai 

đoạn 2021 - 2030 cần đầu tƣ nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 

II, 4 làn xe bề rộng nền đƣờng 23m; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây 
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dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch 

chung của thành phố Cần Thơ 

f. Quốc lộ 80 (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài khoảng 24km):  

Tuyến có thực trạng cấp IV đồng bằng bề rộng nền đƣờng 9m; giai đoạn 2021 - 

2030 cần triển khai đầu tƣ nâng cấp mở rộng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 

làn xe; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô 

thị đạt quy mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 

g. Các tuyến liên kết vùng: 

Tuyến liên kết vùng Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp (kết nối từ tuyến đƣờng 

Ô Môn, TP. Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đấu nối với đƣờng tỉnh 

853 trên địa bàn Đồng Tháp và định hƣớng kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2): đoạn tuyến 

qua địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm đầu tại Km2+600 (Lý trình đƣờng Vành đai 

phía Tây) trên đƣờng Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ, thuộc địa bàn quận Ô Môn; 

điểm cuối tại ranh giới tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang, thuộc khu vực UBND xã Đông 

Bình, huyện Thới Lai. 

 Hệ thống đƣờng tỉnh 2.1.3.

 Giai đoạn 2005-2020: đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác đạt 

quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III gồm đƣờng tỉnh 919 

(toàn tuyến dài 37,3km), đƣờng 923 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến thị trấn Phong Điền dài 

10,2km), đang thi công đƣờng tỉnh 922 mới (từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ). Nhƣ vậy, 

chỉ mới hoàn thành 01 tuyến đƣờng tỉnh, còn lại 10 tuyến đƣờng tỉnh chƣa đầu tƣ xây 

dựng hoàn thành theo định hƣớng quy hoạch đến năm 2020. 

 Trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy 

hoạch 20 tuyến đƣờng tỉnh với tổng chiều dài 382,60km đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III 

(02 làn xe, bề rộng nền đƣờng 12m) gồm: đƣờng tỉnh 917, 918, 919, 921, 922, 920, 

920B, 920C, 923, 926, 932, 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 922E. 

Các tuyến đƣờng tỉnh đƣợc quy hoạch nêu trên có khoảng cách giữa các đƣờng tỉnh từ 

10-15km, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông đồng bộ, thông suốt, liên hoàn trên toàn 

địa bàn thành phố và kết nối với các quốc lộ đáp ứng yêu cầu kết nối liên tỉnh, liên 

vùng. Cụ thể: 

 Giai đoạn 2021 - 2030: tập trung ƣu tiên đầu tƣ xây dựng nâng cấp, mở rộng 

hoàn thành 10 tuyến đƣờng tỉnh (đƣờng tỉnh 917, 918, 921, 922, 920, 920B, 920C, 

923, 926, 932) với tổng chiều dài 112,60km đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III.  

 Giai đoạn 2030 - 2050: sẽ tiếp tục đầu tƣ xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 

09 tuyến còn lại (đƣờng tỉnh 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 922E) 

với tổng chiều dài 222,50km đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III. 
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 Các tuyến trục chính đô thị 2.1.4.

 Quy hoạch một số tuyến trục chính đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhƣ sau: 

 Giai đoạn 2021 - 2030: tập trung thi công hoàn thành 05 tuyến (đang thi công 

ở giai đoạn 2016 - 2020), đồng thời triển khai đầu tƣ xây dựng hoàn thành 01 tuyến 

Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 61C). 

Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui và thảm bê tông 

nhựa tăng cƣờng mặt đƣờng để phục vụ kết nối đến phân khu trung tâm logistics cảng 

biển Cái Cui. 

 Bổ sung vào quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tƣ xây dựng mới một số 

đƣờng trục chính đô thị trục dọc và trục ngang, để tái cấu trúc không gian phát triển đô 

thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhƣ sau: 

• Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 61C đến đƣờng 

Nam Sông Hậu). 

• Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến tuyến Lộ 

Tẻ - Rạch Sỏi). 

• Trục đƣờng Hẻm 91: nối dài thêm đoạn từ giao Đƣờng Vành đai phía Tây 

đến giao với đƣờng Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền). 

• Trục đƣờng Trần Hoàng Na: nối dài thêm đoạn từ đƣờng Nguyễn Văn Cừ 

nối dài đến giao với đƣờng Hẻm 91. 

• Đƣờng nối từ đƣờng Võ Văn Kiệt đến đƣờng Nguyễn Văn Linh. 

• Đƣờng vành đai sân bay nối dài (đoạn từ Quốc lộ 91B đến Đƣờng tỉnh 923). 

• Trục đƣờng mở mới nối Đƣờng 3/2 và Đƣờng 30/4 với Quốc lộ 91B: điểm 

đầu từ vị trí nút giao Đƣờng 3/2 và Đƣờng 30/4 (khu vực ngã 3 Dƣỡng Lão gần cầu 

Đầu Sấu) hƣớng tuyến song song và nằm giữa đƣờng Vành Đai phía Tây và Quốc lộ 

91B (cách đƣờng Vành Đai phía Tây khoảng 1,6km và cách Quốc lộ 91B khoảng 

1,4km), điểm cuối tại vị trí giao với Quốc lộ 91B gần khu vực quy hoạch mở rộng 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, để tạo thành trục dọc kết nối quận Ninh Kiều và 

Bình Thủy, chia sẽ lƣu lƣợng giao thông với Quốc lộ 91B, phục vụ kết nối khu vực 

trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và phân khu Trung tâm 

logistics hàng không. 

  Triển khai đầu tƣ xây dựng cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm: 

• Nút giao giữa đƣờng Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt.  

• Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - 30 tháng 4. 

• Nút giao giữa đƣờng Mậu Thân - đƣờng 3 tháng 2. 

• Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng Nguyễn Văn Cừ. 

• Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - 3 tháng 2. 
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2.2. Hệ thống kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa:  

2.2.1 Mạng lƣới các tuyến đƣờng thủy nội địa 

Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp quốc gia: 06 tuyến (sông Hậu, sông Cần Thơ, 

kênh Xà No, kênh Cái Sắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội) đi qua địa bàn thành phố Cần 

Thơ với tổng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận tải quản lý đã đƣợc thực hiện 

nạo vét, bảo trì luồng thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ 

thống báo hiệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa cấp III (riêng đối với sông 

Hậu đạt cấp đặc biệt) theo quy hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải thủy 

quốc gia và liên vùng. Giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai đầu 

tƣ xây dựng mới các cầu trên sông Ô Môn, kênh Thị Đội để đảm bảo tĩnh không khẩu 

độ thông thuyền đối với cấp kỹ thuật đƣờng thủy cấp III theo quy hoạch   

Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp thành phố: 09 tuyến (sông Ba Láng, rạch 

Phong Điền, rạch Cầu Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Thốt Nốt, kênh xáng Ô Môn, kênh 

KH8, kênh Bốn Tổng, kênh Đứng) nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết nối liên 

tỉnh, liên quận, huyện với tổng chiều dài 127,05km, đƣợc kết nối với các tuyến đƣờng 

thủy nội địa quốc gia và kết nối đến các quận, huyện, cơ bản đáp ứng phƣơng tiện tải 

trọng 50 tấn lƣu thông phục vụ vận tải liên tỉnh và liên quận, huyện. Tuy nhiên, trong 

thời gian qua các tuyến do thành phố quản lý chỉ khai thác theo thực trạng sông, kênh, 

rạch tự nhiên, do hạn chế về nguồn vốn nên chƣa đầu tƣ nâng cấp mở rộng theo quy 

hoạch, chƣa nạo vét, bảo trì thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt 

hệ thống báo hiệu (chỉ đầu tƣ nạo vét một số tuyến kênh Thắng Lợi 1, Thốt Nốt, Bốn 

Tổng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc các dự án thủy lợi do Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn làm chủ đầu tƣ). Bên cạnh đó, các công trình cầu hiện hữu đa phần 

không đảm bảo tĩnh không khẩu độ thông thuyền đối với cấp kỹ thuật đƣờng thủy nội 

địa theo quy hoạch, thực trạng dân cƣ xây dựng nhà và sản xuất trong phạm vi hành 

lang bảo vệ luồng khá nhiều. Giai đoạn 2021 - 2030, đề xuất chỉ ƣu tiên bố trí kinh phí 

cho công tác nạo vét, bảo trì thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp 

đặt hệ thống báo hiệu để phục vụ khai thác hiệu quả theo thực trạng; không đầu tƣ 

nâng cấp, mở rộng các tuyến theo quy hoạch do việc đầu tƣ sẽ rất khó khăn, chi phí rất 

lớn nhƣ: nếu nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa theo quy 

hoạch, thì đồng thời phải xây dựng mới thay thế các cầu hiện hữu chƣa đảm bảo tĩnh 

không khẩu độ thông thuyền, phải thực hiện tái định cƣ và giải phóng mặt bằng đối với 

các hộ dân sinh sống dọc hai bờ tuyến đƣờng thủy. 

Đối với các tuyến kênh, rạch do các quận, huyện quản lý, hầu hết đều nhỏ hẹp, 

chiều rộng và chiều sâu luồng không đảm bảo tiêu chuẩn đƣờng thủy nội địa (dƣới cấp 

VI); nhiều tuyến có hƣớng tuyến bị cụt và chiều dài ngắn (<3km), không có kết nối với 
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mạng lƣới đƣờng thủy cấp quốc gia và cấp thành phố, do vậy không có khả năng giao 

thông thủy; đồng thời trên các tuyến này có rất nhiều công trình cầu không đảm bảo 

tĩnh không và khẩu độ thông thuyền, gây cản trở giao thông thủy. Các tuyến này sẽ đề 

nghị chuyển qua ngành thủy lợi hoặc cấp thoát nƣớc đô thị quản lý; đối với một số 

tuyến đƣờng thủy có khả năng giao thông thủy, sẽ thực hiện duy tu thƣờng xuyên để 

khai thác theo thực trạng tự nhiên, chủ yếu phục vụ vận chuyển, sản xuất nông nghiệp 

của các hộ cá thể. 

2.2.2 Hệ thống cảng, bến thủy nội địa 

 Theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-

TTg ngày 31/10/2021. Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch hệ 

thống Cảng bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ gồm:  

 Cụm cảng hàng hóa đƣờng thủy nội địa trên sông Hậu, Rạch Cần Thơ tiếp 

nhận cỡ tàu 5.000 tấn, công suất 5.050 tấn/ năm.  

 Cụm cảng khách Cần Thơ – Hậu Giang trên sông Hậu, Kênh Xà No, kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp tiếp nhận cớ tàu 250 ghế, công suất 9,5 triệu hành khách/ năm. 

 Cảng tổng hợp hàng hóa và hành khách Cần Thơ trên sông Hậu (tại Bến phà 

Cần Thơ cũ): thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tƣ đã đƣợc Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt tại Công văn số 2004/UBND-KT ngày 24/6/2018; trong quá trình 

thực hiện đã có một số nhà đầu tƣ đề nghị tham gia đầu tƣ, tuy nhiên do còn vƣớng 

mắc cơ chế chính sách về tài chính, đất đai, về sử dụng tài sản công để thanh toán cho 

nhà đầu tƣ. Giai đoạn 2021 - 2030: cần tiếp tục kêu gọi đầu tƣ theo quy hoạch cảng 

biển là Bến cảng khách quốc tế Cần Thơ, chức năng phục vụ các tuyến vận tải khách 

nội địa và quốc tế, quy mô gồm bến khách phục vụ tuyến khách quốc tế Campuchia, 

tuyến từ bờ ra đảo và các tuyến du lịch nội địa khác, tiếp nhận tàu hàng hóa và tàu 

khách đến 2.000 tấn. 

 

Giai đoạn 2021 – 2030, bổ sung vào quy hoạch làm cơ sở kêu gọi đầu tƣ xây 

dựng mới các cảng thủy nội địa chính nhƣ sau: 

 Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí cuối đƣờng số 1 (cuối tuyến đƣờng Mai 

Chí Thọ vào trụ sở hành chính của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trƣớc đây, nay là trụ sở 

hành chính của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng), nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu thuộc 

phƣờng Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu khách đến 

120 ghế và các tàu cao tốc từ bờ ra đảo, công suất dự kiến 5.000 ngàn Hành 

khách/năm. 
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 Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí cuối trục đƣờng 2B (cuối tuyến đƣờng 

vào khu công nghiệp Hƣng Phú 1), nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu thuộc phƣờng Phú 

Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu khách đến 120 ghế, 

công suất dự kiến 5.000 ngàn Hành khách/năm. 

 Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí điểm đầu đƣờng Nguyễn Văn Cừ tại 

Khu đô thị mới Cồn Khƣơng, nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu thuộc phƣờng Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu khách đến 120 ghế, công 

suất dự kiến 5.000 ngàn Hành khách/năm. 

 Đối với các cảng, bến thủy nội địa hàng hóa hiện hữu do doanh nghiệp tƣ nhân 

quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác, giai đoạn 2021 - 2030 cần có chính sách hỗ trợ, 

kêu gọi các doanh nghiệp quản lý các cảng, bến này đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

thiết bị công nghệ xếp dỡ để đạt quy mô, công suất theo quy hoạch (đối với cảng có 

năng lực tiếp nhận cỡ tàu 1.000-2.000 Tấn, công suất 200-800 ngàn Tấn/năm; đối với 

bến có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 500 Tấn, công suất 30-150 ngàn Tấn/năm). 

2.3 Hạ tầng đƣờng biển 

2.3.1 Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu: 

 Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm 

quốc gia, với mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nƣớc. 

 Dự án đƣợc Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3744/QĐ-

BGTVT ngày 30/11/2007 (do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tƣ) với quy mô 

đầu tƣ đồng bộ các hạng mục nhằm phát huy hiệu quả của toàn bộ dự án. Quy mô đầu 

tƣ nhƣ sau: nạo vét luồng tàu với chiều dài luồng 46,5km, cao độ đáy -6,5m (Hải đồ) 

bao gồm đoạn luồng sông Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía 

thƣợng lƣu sông Hậu), đoạn kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2km, đoạn kênh Tắt 

dài 8,2km đào mới thông ra biển và đoạn luồng biển dài 7km. 

 Do khó khăn về nguồn vốn, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT 

ngày 09/8/2013 phê duyệt điều chỉnh Dự án, trong đó phân kỳ đầu tƣ gồm: giai đoạn 

thông luồng kỹ thuật (Giai đoạn 1) phục vụ cho tàu trọng tải 10.000 tấn đầy tải, 20.000 

tấn giảm tải ra - vào các cảng trên sông Hậu; giai đoạn 2 đầu tƣ hoàn chỉnh dự án, 

phục vụ cho tàu 20.000 tấn ra - vào các cảng trên sông Hậu.  

 Giai đoạn 1 Dự án đã hoàn thành, đƣợc khai thác từ tháng 4/2017 đến nay đã 

phát huy hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. 

Tuy nhiên, do chƣa thực hiện Giai đoạn 2 nên một số vị trí xung yếu hai bên bờ kênh 

Quan Chánh Bố chƣa đƣợc kè bảo vệ dẫn đến sạt lở và bồi lắng, gây ảnh hƣởng đến 

quá trình khai thác liên tục của luồng tàu. Nếu giải quyết đƣợc vấn đề này sẽ thu hút 
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đƣợc các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn lƣu thông thƣờng xuyên trên tuyến luồng, đẩy 

nhanh tốc độ tăng trƣởng hàng hóa thông qua hàng năm.  

- Giai đoạn 2021 - 2030: Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai đầu tƣ Dự án hoàn 

chỉnh giai đoạn 2 Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu để đáp ứng cho các 

tàu có trọng tải đến 20.000 tấn lƣu thông thƣờng xuyên trên tuyến luồng ra - vào các 

cảng trên sông Hậu. 

2.3.2 Cảng biển Cần Thơ 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021. Trong đó hệ thống cảng biển trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ thuộc nhóm cảng biển số 5, gồm: 

b. Khu bến Cái Cui: 

Bến chính là bến Cái Cui đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành 02/04 cầu cảng với 

chiều dài 365m; ngoài ra còn có bến Tân Cảng Cái Cui do Tổng Công ty Tân Cảng Sài 

Gòn quản lý là bến tổng hợp, container với 180m chiều dài cầu cảng; các bến chuyên 

dùng gồm: bến xăng dầu Petromekong và bến xăng dầu Đông Phƣơng đang đầu tƣ; 03 

bến tiếp nhận tàu 15.000 DWT của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn M.E.G.A.  

Khu bến Cái Cui (do Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác), đến nay thực trạng bao gồm 01 bến 

cầu cảng dài 165m cho tàu 10.000 tấn, 01 bến cầu cảng dài 200m cho tàu đến 20.000 

tấn, hệ thống kho bãi gồm 06 kho với tổng diện tích 12.340m2, bãi chứa hàng 

container và các kiện hàng có tải trọng lớn với tổng diện tích 51.580m2 và hệ thồng 

bãi mềm chứa hàng tổng hợp.  

Giai đoạn 2021 - 2030: bến Cái Cui cần tiếp tục đầu tƣ thêm 02 cầu cảng để đạt 

quy mô theo quy hoạch (04 cầu cảng với chiều dài 665m), đầu tƣ xây dựng hoàn thiện 

hệ thống kho, bãi, đƣờng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị chuyên dụng.  

Chức năng khu bến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dùng Đồng bằng sông Cửu 

Long kết hợp chuyển hàng cho Vƣơng quốc Cam pu chia theo tuyến sông hậu; có bến 

tổng hợp; container. Tiếp nhận cỡ tàu trọng tải đến 20.000 tấn. 

c. Khu bến Hoàng Diệu -  ình Thủy:  

Cơ bản đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành theo quy hoạch; Công ty Cảng Cần Thơ - 

Cảng Hoàng Diệu đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tƣ trang thiết bị đồng bộ cho bến 

Hoàng Diệu; các bến chuyên dùng gồm: bến Total Gas; bến X55; bến Bình Thủy (sửa 

chữa tàu); bến chuyên dùng xăng dầu K34; 01 bến của bến cảng Bình Thủy phục vụ 

sửa chữa tàu.  

Giai đoạn 2021 - 2030: giữ nguyên theo quy mô thực trạng, tiếp nhận tàu tải 

trọng 10.000 tấn, tiếp tục duy trì đầu tƣ chiều sâu bến Hoàng Diệu, không nâng cấp 
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mở rộng, đồng thời sắp xếp di dời một số bến chuyên dùng ra khỏi phạm vi này, chỉ 

giữ lại các bến kết hợp quốc phòng – an ninh. Chức năng khu bến phục vụ phát triển 

KT-XH thành phố Cần Thơ; có bến tổng hợp, hàng rời, khí lỏng; tiếp nhận cỡ tàu 

trọng tải đến 20.000 tấn 

Giai đoạn 2030-2050: đề xuất chuyển đổi công năng khu bến này thành đất quy 

hoạch xây dựng đô thị để phục vụ phát triển đô thị, du lịch của thành phố, đồng thời 

quy hoạch xây dựng công trình cầu hoặc bến tàu kết nối với khu du lịch Cồn Khƣơng, 

Cồn Sơn.  

d. Khu bến Trà Nóc - Ô Môn - Thốt Nốt:  

 Bến tổng hợp, container chính là bến Trà Nóc của Công ty Lƣơng thực sông 

Hậu có cầu cảng dài 76m tiếp nhận tàu hàng tổng hợp 2.500 DWT; bến phục vụ khu 

công ngiệp Thốt Nốt đã xây dựng hoàn thành theo quy hoạch với quy mô 01 bến cầu 

cảng dài 100m tiếp nhận tàu hàng tổng hợp 2.500 - 5.000 DWT; các bến chuyên dùng 

gồm: bến cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn; các bến xăng dầu (Phúc Thành, Sài Gòn 

Petro Cần Thơ, Nam Sông Hậu, PV Gas South, Tổng kho xây dựng Miền Tây, kho 

xây dựng Trà Nóc, 03 bến phao của Công ty lƣơng thực Sông Hậu và 02 bến phao của 

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ). 

 Giai đoạn 2021 - 2030: khu bến này có bến Trà Nóc (do Công ty Lƣơng thực 

sông Hậu quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác) cần nâng cấp hoặc xây dựng mới cầu 

cảng để tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT. 

e.  ến cảng khách quốc tế Cần Thơ:  

Giai đoạn 2021 - 2030 kêu gọi đầu tƣ theo quy hoạch là bến cảng biển, chức 

năng phục vụ các tuyến vận tải khách nội địa và quốc tế, quy mô gồm bến khách phục 

vụ tuyến khách quốc tế Campuchia, tuyến từ bờ ra đảo và các tuyến du lịch nội địa kết 

hợp tàu chở hàng sạch bảo đảm vệ sinh môi trƣờng, tiếp nhận tàu khách đến 15.000 

GT, tàu tổng hợp đến 10.000 tấn. 

2.4 Hạ tầng hàng không 

 Đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ 

đạt quy mô theo quy hoạch đến năm 2020: sân bay cấp 4E; 01 đƣờng cất hạ cánh kích 

thƣớc 3000mx45m; sân đỗ đáp ứng 10 vị trí đỗ máy bay; nhà ga đáp ứng 3 triệu hành 

khách/năm; chƣa có kho bãi hàng hóa và trung tâm logistics trong và ngoài phạm vi 

Cảng hàng không. 

 Giai đoạn 2021 - 2030: xây dựng thêm 01 nhà ga hành khách, khu hàng không 

dân dụng và mở rộng sân đỗ máy bay để đạt công suất 7 triệu hành khách/năm. Phạm 

vi xây dựng nằm hoàn toàn trong ranh giới đất quy hoạch hiện hữu của Cảng hàng 

không diện tích là 388,90ha. Đồng thời, kêu gọi đầu tƣ xây dựng Trung tâm logistics 
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hàng không Cần Thơ gắn với quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, chức 

năng là Trung tâm thƣơng mại - dịch vụ - logistics hàng không của cả vùng đồng bằng 

sông Cửu Long phục vụ trung chuyển, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng 

đƣờng hàng không đi các khu vực trong nƣớc và quốc tế. 

 Giai đoạn 2030 - 2050: xây dựng mới thêm 01 khu hàng không dân dụng và 

01 đƣờng hạ cất cánh, công suất 15 triệu hành khách/năm; khu vực quy hoạch mở rộng 

bao gồm phần đất quy hoạch hiện hữu của Cảng Hàng không diện tích là 388,90ha và 

phần đất mở rộng thêm. Khu vực quy hoạch mở rộng tịnh tiến về phía Tây theo hƣớng 

đi Quốc lộ 91B, có đƣờng cất hạ cánh mới song song và so le với đƣờng cất hạ cánh 

hiện hữu về phía Tây Nam (nằm bên trái đƣờng Võ Văn Kiệt trùng với phạm vi quy 

hoạch khu 3 - dịch vụ logistics hàng không và kho bãi theo Quy hoạch phân khu quận 

Bình Thủy); khu bay mở rộng nằm trong phạm vi quận Bình Thủy và huyện Phong 

Điền; diện tích mở rộng khoảng 290ha. 

 

2.5 Hạ tầng đƣờng sắt 

2.5.1 Tuyến đƣờng sắt quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: 

 Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ/TTg ngày 

19/10/2021 

 Giai đoạn 2021-2030 xây dựng tuyến đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ, đối với đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có hƣớng tuyến vƣợt qua sông Hậu, 

đi trên cao trùng với hƣớng tuyến trục đƣờng 1A hiện hữu vƣợt qua khu công nghiệp 

Hƣng Phú và khu đô thị mới Nam Cần Thơ, đi về điểm cuối tuyến tại nhà ga Cần Thơ 

trên địa bàn quận Cái Răng (tại vị trí nằm gần Đƣờng nối Quốc lộ 91 - Nam Sông 

Hậu). Dự kiến diện tích đất cần thiết xây dựng ga Cần thơ là 31,2 ha. 

2.5.2 Các tuyến đƣờng sắt đô thị 

Quy hoạch 03 tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao, nằm giữa các đƣờng chính đô 

thị trục dọc trên toàn địa bàn thành phố có lộ giới 40-80m (có dãi phân cách giữa >4m 

để bố trí đƣờng sắt đi trên cao), bao gồm: 

Trục đƣờng Vành đai phía Tây: quy hoạch giai đoạn sau năm 2030, có điểm 

đầu từ nhà ga đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến điểm cuối trên địa bàn 

quận Ô Môn và định hƣớng nối dài đến điểm giao với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi để phục 

vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. 

Trục quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 91B: quy hoạch giai đoạn sau năm 

2030, có điểm đầu từ cảng Cái Cui và phân khu trung tâm logistics hạng II tại cảng 
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Cái Cui đến điểm cuối tại phân khu Trung tâm logistics hàng không. 

Trục Quốc lộ 91: quy hoạch giai đoạn sau năm 2030, có điểm đầu tại lý trình 

Km0 của Quốc lộ 91 đến điểm cuối tại Khu công nghiệp Thốt Nốt.   

2.6 Hạ tầng logistics 

 Căn cứ Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt kế 

hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt 

Nam đến năm 2025: 

 Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5%-6%, 

tốc độ tăng trƣởng dịch vụ logistics đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 

50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tƣơng đƣơng 16%-20% GDP, xếp hạng theo 

chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên 

 Trung tâm logistics tại Cần Thơ đƣợc đề xuất căn cứ theo Quyết định số 

1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát 

triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nƣớc đến năm 2020, định hƣớng đến 

năm 2030, theo đó: 

  “ Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 01 Trung tâm hạng II có quy mô tối 

thiểu 30 ha đến năm 2020 và trên 70 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ yếu 

gồm các tỉnh và thành phố: Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, 

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và An Giang; kết nối với các cảng cạn, cảng sông (Cần 

Thơ, Mỹ Thới), cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu 

(thuộc các tỉnh Kiên Giang, An Giang)” 

 Trung tâm logistics Cần Thơ gồm 02 phân khu: Phân khu cảng biển nằm tại 

khu vực cảng biển Cái Cui và phân khu hàng không nằm tại khu vực Cảng hàng không 

quốc tế Cần Thơ. 

2.6.1 Trung tâm logistic Cần Thơ – phân khu cảng biển Cái Cui 

 Phát triển hệ thống hạ tầng trung tâm logistics cảng biển tại khu vực cảng Cái 

Cui theo định hƣớng tiếp tục duy trì các chuỗi mặt hàng logistics truyền thống (gạo, 

clinke, VLXD,…), duy trì ƣu thế của vận tải ĐTNĐ để vận chuyển các mặt hàng này.  

 Dự kiến mỗi kho lạnh gồm các khu vực chính: khu vực nhập hàng và xuất 

hàng có để xe lạnh thực hiện nhận/xuất hàng, khu vực bãi đỗ xe và khu vực hành chính 

công năng (phòng giám sát, phòng xe nâng, phòng đệm, băng chuyền, cảnh báo 

cháy),… 

 Phát triển hệ thống kho hàng hóa hoàn chỉnh, cung cấp hệ thống kho hàng hóa 

cả thông thƣờng và chuyên dụng (hệ thống kho lạnh, kho mát, kho cách ẩm, kho sấy...) 
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đi kèm với cung cấp các dịch vụ logistics gắn với kho (nhà kho lạnh, xe lạnh, 

container lạnh, nguồn điện cho container lạnh, máy phát dự phòng,…) tại khu vực 

cảng Cái Cui và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tập trung phát triển chuỗi kho 

hàng logistics đông lạnh theo yêu cầu sau: 

•  Đối với mặt hàng thủy sản, cung cấp hệ thống kho lạnh(-30oC đến -14 oC) 

•  Đối với mặt hàng nông sản, cung cấp hệ thống kho mát (1 oC đến 25 oC) 

•  Nghiên cứu xây dựng phần mềm kết nối logistics (đặt lịch hẹn) để tối ƣu 

giữa luồng tàu vào cảng và xe container đƣờng bộ để tiết kiệm thời gian, chi phí và 

tránh ùn tắc. 

2.1.2. Trung tâm logistic Cần Thơ – phân khu cảng hàng không quốc tế 

Cần Thơ 

 Định hƣớng phát triển trung tâm logistics hàng không gồm 04 khu chức năng 

chính:  

• Khu 1: Phân khu logistics phục vụ trực tiếp các dịch vụ liên quan đến cảng 

hàng không (sửa chữa máy bay, tiếp nhiên liệu, cung cấp nhu yếu phẩm,…) 

• Khu 2: Phân khu thực hiện chức năng xuất/nhập khẩu hàng đông lạnh: kho 

đông lạnh, xe đông lạnh, bãi đỗ xe, dịch vụ hải quan,…phục vụ xuất nhập khẩu nông 

sản, thủy hải sản. 

• Khu 3: Phân khu công nghiệp chế xuất: thu hút và khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tƣ xây dựng tại phân khu này để tạo nguồn hàng xuất nhập khẩu (đặc biệt 

các mặt hàng khối lƣợng nhỏ có giá trị cao nhƣ thuốc men, điện tử,…) hoặc hỗ trợ 

xuất nhập khẩu nông sản, hải sản (đóng gói, kiểm dịch,…) 

• Khu 4: Phân khu hành chính, điều hành, các dịch vụ hỗ trợ khác: phòng điều 

hành trực tuyến logistics, tổng đài giao nhận trọn gói, gửi hàng từ nhà-sân bay, hỗ trợ 

đăng ký hải quan,…  

 Khuyến khích hình thành, hoàn thiện các chuỗi dịch vụ logistics chuyên sâu, 

có giá trị gia tăng cao gắn liền với các chuỗi sản phẩm xuất nhập khẩu thế mạnh trên 

địa bàn thành phố và khu vực (thuốc men, điện tử, thực phẩm chức năng,...), tiến tới 

xuất khẩu dịch vụ logistics ra nƣớc ngoài. 

 Nghiên cứu, khuyến khích các doanh nghiệp quốc tế, các công ty hàng không 

xây dựng kế hoạch chuyển đổi phƣơng tiện, đề xuất mở đƣờng bay xuất nhập hàng hóa 

2 chiều tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sau khi đã hình thành trung tâm logistics 

Cần Thơ – phân khu hàng không. 

3. Phƣơng án tổ chức không gian các công trình, dự án giao thông 

 ảng 10: Danh sách các công trình giao thông 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm Quy 

hoạch 

Thực 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 Đƣờng tỉnh 922         

+ 
Hạng mục: Xây dựng công 

viên mũi tàu 
0,35   0,35 Huyện Cờ Đỏ 

2 
Dự án xây dựng cầu Kênh 

Ngang 
0,50   0,50 Huyện Cờ Đỏ 

3 Đƣờng tỉnh 922B 20,00   20,00 Huyện Cờ Đỏ 

4 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) 
        

+ 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) dài 6,2km 
3,50   3,50 Huyện Cờ Đỏ 

+ 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) dài 1,8km 
2,14   2,14 Huyện Cờ Đỏ 

5 ĐT 921       Huyện Cờ Đỏ 

+ 

Đƣờng tỉnh 921B (Điểm đầu 

giao với tuyến tránh Thốt Nốt 

- điểm cuối giao với đƣờng 

cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng- 

Châu Đốc) 

9,50   9,50 Huyện Cờ Đỏ 

6 

Đƣờng tỉnh 921 (NC đƣờng 

vào TT xã Thới Đông) dài 

1,4km 

0,42   0,42 Huyện Cờ Đỏ 

7 
ĐT.917 mở mới (đoạn qua 

địa bàn từ ĐT.918 - ĐT.923) 
4,16   4,16 Huyện Phong Điền 

+ TT. Phong Điền 0,66   0,66 Huyện Phong Điền 

+ Giai Xuân 3,50   3,50 Huyện Phong Điền 

8 

ĐT.918 - Đoạn làm mới từ P. 

Long Hòa (Q. Bình Thủy) 

đến X. Giai Xuân (H. Phong 

Điền) 

2,88   2,88 Huyện Phong Điền 

9 

Nâng cấp cải tạo đƣờng Tỉnh 

923 (đoạn Km11+120-

Km25+380) 

3,26   3,26 Huyện Phong Điền 

10 
Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 

922 (Đoạn từ Cống Tắc cà Đi 
4,00   4,00 Huyện Thới Lai 
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huyện Thới Lai đến điểm giao 

Quốc lộ 91 Q. Ô Môn) 

11 
Khu vực nút giao thông 

(Đƣờng tỉnh 922)  
0,08   0,08 Huyện Thới Lai 

12 QL.91 8,96   8,96 Quận Ô Môn 

13 
QL.91B (Đƣờng Nguyễn Văn 

Linh) mở rộng 
4,00   4,00 Quận Ô Môn 

14 
ĐT.917 (Đoạn tuyến nối từ 

ĐT.920 đến cầu Trà Nóc 2)  
2,00   2,00 Quận Ô Môn 

15 ĐT.920B 9,82 4,65 5,17 Quận Ô Môn 

16 

ĐT.920C (nằm trong khu 

công nghiệp Ô Môn) - cân đối 

vào đất khu công nghiệp 

      Quận Ô Môn 

17 ĐT.922 (cũ) mở rộng 1,00   1,00 Quận Ô Môn 

18 
ĐT.922 (mở mới, đoạn từ 

QL.91 - cầu Rạch Nhum) 
2,00   2,00 Quận Ô Môn 

19 

ĐT.922 (đoạn mở mới từ 

Chùa Phƣớc An, quận Bình 

Thủy - huyện Thới Lai) 

10,10   10,10 Quận Ô Môn 

20 

ĐT.923 [Dự án nâng cấp, cải 

tạo đƣờng Tỉnh 923 (đoạn 

Km11+120 - Km25+380 theo 

hình thức hợp đồng BT)] 

3,37   3,37 Quận Ô Môn 

21 
Đƣờng cao tốc Sóc Trăng - 

Cần Thơ - Châu Đốc 
309,00   309,00 

Huyện Vĩnh Thạnh 

Huyện Cờ Đỏ; 

Huyện Thới Lai; 

Q. Bình Thủy; 

Ninh Kiều; 

Cái Răng 

22 
Tuyến nối QL91 và tuyến 

tránh TP.Long Xuyên 
2,00   2,00 Huyện Vĩnh Thạnh 

23 

Dự án Đƣờng vành đai phía 

Tây thành phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 91 và Quốc  

lộ 61C) 

60,00   60,00 

Quận Ô Môn, quận 

Bình Thủy, huyện 

Phong Điền, quận 

Ninh Kiều, quận 

Cái Răng 

 ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO 440,71 4,65 436,06  
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THÔNG 

 

PHẦN THỨ BA: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

I. Giải pháp về huy động vốn đầu tƣ 

 Tổng nguồn vốn đầu tƣ cho giai đoạn 2021-2025 là 156,4 nghìn tỷ đồng, trong 

đó 37 nghìn tỷ đồng từ NSNN, 109,6 nghìn tỷ đồng từ khu vực tƣ nhân, 9,7 nghìn tỷ 

đồng từ đầu tƣ nƣớc ngoài FDI 

 Tổng nguồn vốn đầu tƣ cho giai đoạn 2026-2030 là 235,5 nghìn tỷ đồng trong 

đó có 49,6 nghìn tỷ đồng từ NSNN, 147,9 nghìn tỷ đồng từ khu vực tƣ nhân, 37,9 

nghìn tỷ đồng từ đầu tƣ nƣớc ngoài FDI 

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 

  Tăng cƣờng tận dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc theo quy định 

của nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố số 10 /2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn ngân sách nhà nƣớc trong giai 

đoạn năm 2021 – 2025.  

  Sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn vốn đầu tƣ công qua quá trình lập kế 

hoạch, giám sát, thực hiện các dự án quan trọng, ƣu tiên các công trình dự án nhƣ: 

đƣờng vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đƣờng Võ Văn Kiệt đến đƣờng Lê Hồng 

Phong (đoạn Km 1+675 đến Km 2+163,12); đƣờng tỉnh 918 (xây dựng và nâng cấp 

giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đƣờng tỉnh 918 với đƣờng tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức); 

tuyến đƣờng lộ hậu Kênh Thạnh Ðông nối Mù U - Bến Bạ, xây dựng và nâng cấp mở 

rộng đƣờng tỉnh 917; dự án đƣờng tỉnh 921: đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với 

tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đƣờng cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu 

Ðốc); đƣờng tỉnh 918 (giai đoạn 2); đƣờng vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 

91 với quốc lộ 61C); xây dựng và nâng cấp mở rộng đƣờng tỉnh 923; kè chống sạt lở 

khu vực chợ Mỹ Khánh; kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba 

Rích); kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An; dự án nâng cấp và mở rộng 

Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ… theo nhƣ Công văn số 4168/UBND-XDÐT 

của UBND thành phố. 

  Đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ công, loại bỏ và rà soát các dự án chƣa cần thiết, 

cấp bách hoặc đã tồn đọng nhiều năm. Ban hành các tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ 

quan và đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố với ngƣời trực tiếp phụ trách các 

dự án, tạo động lực để các sở, ban, ngành tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Phát động 

phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tƣ công, góp phần hoàn thành nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội. 
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  Tận dụng các nguồn vốn khác, ngoài vốn đầu tƣ công. 

 

2. Tăng cƣờng hợp tác Công- Tƣ PPP 

 Thành lập các cơ quan đầu mối về PPP nhằm hỗ trợ thị trƣờng PPP phát triển 

cạnh tranh lành mạnh với hạt nhân là các chuyên gia kỹ thuật, công nghệ và các nhà 

kinh tế. 

 Việc triển khai dự án PPP cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh 

tranh, đặc biệt trong giai đoạn đấu thầu. Các nƣớc thành công trong triển khai dự án 

PPP đều đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công bằng với tiêu chí rõ ràng, thông tin minh 

bạch và xây dựng đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng để kiểm tra, giám sát các dự án PPP. 

  Ban hành các chính sách để khuyến khích việc hợp tác PPP, bao gồm: hỗ trợ 

về tài chính, miễn giảm thuế 

 Đƣa ra các khung pháp lý, cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng từ các doanh nghiệp 

nhà nƣớc và khối tƣ nhân. Ví dụ, với chính phủ Anh, trong các dự án PPP thì hợp đồng 

phân chia rõ rủi ro, lợi ích, trách nhiệm giữa các bên tham gia với những điều khoản, 

cách xử lý rõ ràng là nhân tố quan trọng đảm bảo sự thành công. Các rủi ro liên quan 

đến môi trƣờng vĩ mô nhƣ thay đổi chính sách, năng lực của Chính phủ, lạm phát, lãi 

suất, thực thi pháp luật kém sẽ đƣợc phân bổ cho Chính phủ. Các rủi ro liên quan đến 

dự án nhƣ rủi ro kỹ thuật, rủi ro quản lý sẽ đƣợc chuyển giao cho tƣ nhân. Các rủi ro 

nằm trong sự kiểm soát của hai bên nhƣ rủi ro do cung - cầu đƣợc chia sẻ giữa tƣ nhân 

và Chính phủ. 

 

*Ví dụ tham khảo:  Kinh nghiệm của Australia trong việc thúc đẩy hợp tác 

công tƣ 

 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2013, 

Australia là một trong 10 nƣớc có đầu tƣ PPP hiệu quả nhất trong tổng số gần 200 

quốc gia và vùng lãnh thổ. 

 

Quá trình đấu thầu để lựa chọn đƣợc nhà đầu tƣ có năng lực, kinh nghiệm triển 

khai dự án là yếu tố rất quan trọng ảnh hƣởng đến sự thành công của dự án PPP. Nếu 

quá trình đấu thầu quá dài và tốn kém nhiều chi phí sẽ ảnh hƣởng đến tổng vốn đầu tƣ 

của dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức PPP. Vì vậy, Australia rất quan tâm 

đến giai đoạn này. Các dự án PPP của Australia đều phải tuân thủ chặt chẽ quy định về 

thời gian (thời gian dự thầu trung bình cho một dự án PPP về hạ tầng xã hội ở 

Australia là 17 tháng - thấp hơn nhiều so với ở Anh (34 tháng) và chỉ dài hơn 1 tháng 
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so với ở Canada (16 tháng). Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các dự án PPP tại 

Australia cũng đƣợc chuẩn hóa thông qua hợp đồng và giảm số lƣợng tài liệu hồ sơ 

cần nộp khi tham gia đấu thầu các dự án PPP. Australia cũng rất quan tâm đảm bảo 

tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ. 

Chính phủ Australia thực hiện phân bổ thông tin một cách công bằng, bình đẳng. Cụ 

thể là Chính phủ hoặc cơ quan đƣợc ủy quyền sẽ ghi lại bằng văn bản tất cả thảo luận 

với các bên dự thầu, dù gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại và những thông tin sẽ đƣợc 

phổ biến, công khai cho tất cả các bên dự thầu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện 

quy trình rõ ràng để đảm bảo thăm thực địa, các buổi họp phổ biến yêu cầu đối với dự 

án PPP, các buổi họp làm rõ và các hình thức liên hệ trực tiếp khác để các bên dự thầu 

đều có cơ hội tiếp nhận thông tin giống nhau về quy trình đấu thầu dự án PPP. Trong 

quá trình chấm thầu, Australia cũng áp dụng các tiêu chí chấm thầu một cách nhất 

quán và minh bạch, đồng thời bố trí các buổi gặp để giải thích với các nhà thầu thất bại 

khi theo đuổi các dự án PPP. Các tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu dự án PPP 

của các nhà thầu đƣợc Chính phủ Australia thực hiện theo chế độ bảo mật nhằm đảm 

bảo vị thế cạnh tranh của từng đơn vị dự thầu và lợi ích thƣơng mại của Chính phủ. 

Trƣớc khi thực hiện đấu thầu dự án PPP, Chính phủ lập danh sách rút ngắn ba nhà thầu 

hội đủ tiêu chuẩn để thực hiện dự án đó. Chính vì quy trình đầu thầu chặt chẽ, minh 

bạch, tiết kiệm chi phí đấu thầu nên Chính phủ thƣờng lựa chọn đƣợc nhà đầu tƣ có 

năng lực thực sự để thực hiện các dự án PPP. 

 

3. Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp nƣớc ngoài 

FDI 

-  Cơ chế, chính sách: Có các cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ về tiền thuê đất, 

thuế suất doanh nghiệp, giúp chi phí thành lập doanh nghiệp và hoạt động ở TP Cần 

Thơ cạnh tranh so với các tỉnh khác thuộc ĐBSCL. Hiện nay, một trong các vấn đề lớn 

của Cần Thơ là việc thuộc Các thành phố trực thuộc Trung ƣơng khiến Cần Thơ không 

đƣợc hƣởng các ƣu đãi về thuế suất, cũng nhƣ các chi phí thành lập doanh nghiệp cao, 

khiến Thành phố giảm sút về sự cạnh tranh trong thu hút đầu tƣ 

-  Cải thiện môi trƣờng kinh doanh 

• Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng kí kinh doanh, 

thúc đẩy liên kết ngân hàng, doanh nghiệp 

• Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là chỉ số về Dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp (bao gồm: Dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trƣờng; Dịch vụ tƣ vấn về 

pháp luật; Dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh; Dịch vụ xúc tiến thƣơng mại; 

Dịch vụ liên quan đến công nghệ; Đào tạo về kế toán và tài chính và Đào tạo về quản 

trị kinh doanh) cũng nhƣ chỉ số về Tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Các dữ liệu 
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về quy hoạch cũng nhƣ quy trình đầu tƣ cần đƣợc thƣờng xuyên cập nhật và dễ dàng 

tiếp cận trên các Cổng thông tin điện tử chính thức của Thành phố 

• Nâng cao chất lƣợng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến lên mức độ 4, 

thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử 

 

-  Giải phóng mặt bằng: Đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, tái định cƣ bởi 

việc có quỹ đất sạch là yếu tố cần thiết để dự án đầu tƣ đƣợc thuận lợi triển khai  

-  Xúc tiến đầu tƣ: 

• Đẩy mạnh vai trò của Trung tâm xúc tiến Đầu tƣ Thành phố Cần Thơ trong 

việc tìm kiếm, hỗ trợ nhà đầu tƣ làm hồ sơ, thủ tục, nghiên cứu và khảo sát đầu tƣ. 

Thƣờng xuyên cập nhật tài liệu xúc tiến đầu tƣ, danh mục các dự án kêu gọi đầu tƣ, 

các quy định về đầu tƣ trên website https://diendan.canthopromotion.vn/.  

• Thƣờng xuyên tổ chức các buổi trao đổi thẳng thắn với các nhà đầu tƣ tiềm 

năng để lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của các nhà đầu tƣ, kịp thời tháo gỡ 

những vƣớng mắc 

• Tăng cƣờng và chủ động tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tƣ chiến lƣợc, các thị 

trƣờng đầu tƣ lớn, các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng lớn của các quốc gia đang có 

chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tƣ để tập trung kêu gọi đầu tƣ các lĩnh vực 

ngành nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố 

4. Huy động vốn từ các tổ chức Phi chính phủ 

- Tích cực tăng cƣờng kết nối, liên hệ với các tổ chức phi chính phủ để vận động 

tài trợ các dự án phù hợp với địa phƣơng, thông qua các hội nghị xúc tiến vận động 

viện trợ phi chính phủ, tổ chức đoàn đi vận động viện trợ, hoạt động hiệu quả thông 

qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. 

- Chủ động rà soát các danh mục viện trợ, đánh giá tiến độ, hiệu quả của các dự 

án đầu tƣ từ nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án hiện tại trên địa bàn. Tăng cƣờng công tác giám sát và triển khai các hoạt động 

của các chƣơng trình, dự án và khoản viện trợ phi dự án trên địa bàn thành phố. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với các cơ quan và tổ chức để 

hiểu đƣợc thông tin về các nguồn viện trợ. Đƣa ra các chính sách hỗ trợ để tạo điều 

kiện cho các dự án thu hút và quy mô vốn lớn, thời gian triển khai dài hơn và tính bền 

vững lâu dài. 
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II. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

1. Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo ở các bậc học, đặc biệt là bậc đại học, 

cao đẳng và đào tạo nghề 

- Liên tục cập nhật những kiến thức mới và chuẩn hóa chƣơng trình học, gắn liền 

lý thuyết với việc thực hành, tạo cơ hội cho sinh viên đi thực tập, kiến tập ngay từ 

những năm đầu tiên. 

- Thành lập đội ngũ tƣ vấn hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm cho học sinh cấp 3 và 

sinh viên, giúp định hƣớng ngành nghề phù hợp, cũng nhƣ trang bị các kĩ năng cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động. Cần hợp tác với các doanh nghiệp để tổ 

chức các buổi chia sẻ về cơ hội tuyển dụng, tham quan doanh nghiệp. 

- Tổ chức các lớp đào tạo các kĩ năng mềm (kĩ năng thuyết trình, phỏng vấn, tin 

học văn phòng) bên cạnh việc đào tạo chuyên môn 

- Tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo, đặc biệt là lao động ở nông thôn bằng cách tổ 

chức thƣờng xuyên các khóa đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng miễn phí), gắn liền với nhu 

cầu đào tạo của ngƣời dân (ví dụ: liên quan đến nông nghiệp, du lịch – những ngành 

nghề chiếm một phần lớn trong cơ cấu việc làm của ngƣời dân ở nông thôn. 

2. Có cơ chế, chính sách hợp lý, đồng bộ để thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao  

- Xây dựng Hệ thống tuyển chọn có khả năng đánh giá đúng năng lực của ngƣời 

tài. Giúp tránh đƣợc tình trạng chỉ dựa vào các tiêu chí thuộc về phần hình thức bên 

ngòai nhƣ bằng cấp, kinh nghiệm (đƣợc viết trong CV), tiếng tăm, uy tín… đánh giá 

chính xác nhân lực xuất sắc, có khả năng thích nghi cao trong công việc, tâm huyết, 

gắn bó với địa phƣơng. 

- Thƣờng xuyên tổ chức các sự kiện cho ngƣời tìm kiếm việc làm nhƣ hội chợ việc 

làm, lễ tốt nghiệp ở trƣờng đại học… để thu hút nhân tài (bác sĩ, dƣợc sĩ, nhà nghiên 

cứu, giáo sƣ đại học…); tiếp cận gián tiếp thông qua các chƣơng trình quảng cáo và 

lập một trang web riêng về việc làm của Thành phố 

- Hoàn thiện chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Cần tạo 

ra môi trƣờng làm việc dân chủ, công bằng, có cơ hội tự khẳng định mình, thỏa sức 

sáng tạo; cần có một môi trƣờng nghiên cứu khoa học thật sự nhằm phát huy tối đa trí 

tuệ của nhân tài. 

- Đƣa ra các chính sách nhằm đảo bảo an sinh xã hội cho nhân tài (nhƣ trợ cấp 

mua nhà, giảm thuế thu nhập cá nhân) cùng với hệ thống dịch vụ công chất lƣợng cao 

(nhƣ y tế, giáo dục, môi trƣờng sống) để khuyến khích nhân tài nhập cƣ, cải thiện tình 

trạng tỉ lệ di cƣ ròng luôn ở mức âm nhƣ hiện nay. 
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3. Tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức đào tạo quốc tế 

- Hợp tác với các tổ chức đào tạo quốc tế để đƣa các chƣơng trình giảng dạy theo 

tiêu chuẩn quốc tế về Cần Thơ, mở ra cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu ở các 

dự án quốc tế, trao đổi văn hóa, học các chƣơng trình liên kết ( ví dụ nhƣ chƣơng trình 

2+2 – 2 năm học ở Việt Nam, 2 năm học ở nƣớc ngoài). 

- Ngoài ra, cần mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu, ví dụ, mời 

các chuyên gia nƣớc ngoài đến các trƣờng đại học tại Cần Thơ để tham gia giảng dạy 

và nghiên cứu; kí kết những thỏa thuận về chuyển giao tri thức, công nghệ. 

-  Dành các suất học bổng thƣờng niên cho các sinh viên, nhà nghiên cứu có thành 

tích xuất sắc đi học tập, làm việc ở nƣớc ngoài, với cam kết sẽ trở lại cống hiến cho 

Thành phố khi thời hạn công tác ở nƣớc ngoài kết thúc. 

 4. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa môi trƣờng làm việc với thực tiễn nền kinh tế 

- xã hội của TP Cần Thơ 

- Quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao phải dựa trên nhu 

cầu của ngành nghề cụ thể cũng nhƣ gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của Thành phố trong từng giai đoạn. Hiện tại, Cần Thơ đang gặp tình trạng  “thừa 

thầy, thiếu thợ”, khi nguồn cung lao động phổ thông còn thiếu trong khi lao động có 

trình độ đậi học/cao đẳng lại dƣ thừa. Do vậy, cần khuyến khích lao động tham gia học 

nghề bằng cách có những ƣu đãi nhƣ: chính sách đảm bảo việc làm do học viên có kết 

quả học tập tốt; nâng chế độ lƣơng thƣởng và đãi ngộ cho lao động phổ thông; xây 

dựng các chiến dịch truyền thông qua website, mạng xã hội để loại bỏ định kiến của 

học sinh, sinh viên về việc học nghề. 

- Đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Khuyến khích và 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết đào tạo giữa đơn vị sử dụng lao động và đơn vị 

đào tạo lao động, đáp ứng theo nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp, của xã hội (tăng 

cƣờng các chƣơng trình thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp cho sinh viên). Khuyến 

khích các doanh nghiệp thành lập hoặc hợp tác thành lập cơ sở đào tạo nghề, ví dụ nhƣ 

FPT. 

- Tập trung đào tạo lao động cho các ngành công nghệ, ngành nghề tạo ra giá trị 

cao nhƣ Công nghệ thông tin, Khoa học và kỹ thuật, Y tế và dƣợc phẩm, để đón đầu kỉ 

nguyên số và hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng TP thông minh của Cần Thơ. 

- Thƣờng xuyên tổ chức các hội chợ nghề nghiệp, các chƣơng trình tƣ vấn hƣớng 

nghiệp cho học sinh, sinh viên để có thêm thông tin về thị trƣờng lao động cũng nhƣ 

lựa chọn công việc phù hợp. 

- Khuyến khích Mô hình doanh nghiệp trong trƣờng học nhƣ ĐH Nam Cần Thơ . 

Trƣờng đã thành lập các doanh nghiệp để xây dựng mô hình doanh nghiệp trong 

trƣờng học nhƣ: Tập đoàn Nam Miền Nam, Công ty TNHH MTV Bệnh viện đa khoa 

Nam Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Nam Cần Thơ DNC. Mục tiêu là 
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đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm xuyên suốt và liên tục cho sinh viên 

ngay từ năm thứ nhất cho đến khi tốt nghiệp ra trƣờng, để sinh viên thực sự quen thuộc 

với môi trƣờng làm việc của doanh nghiệp/đơn vị, đồng thời có thể tham gia làm việc 

nhƣ một nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp. 

 

1. Kiện toàn hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp 

- Hệ thống giáo dục phổ thông bằng việc phổ cập giáo dục cơ bản chất 

lƣợng cao từ cấp mẫu giáo và Đầu tƣ vào các dự án cải thiện chất lƣợng trƣờng 

trung học 

- Giáo dục bậc cao: Nâng tầm Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hàng Châu thành 

trƣờng đại học cấp tỉnh hàng đầu đào tạo tất cả các ngành nghề 

- Đào tạo nghề: Nâng tầm Trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật & Đào tạo Nghề 

Hàng Châu thành trƣờng cấp quốc gia 

 

2.   Xây dựng hệ sinh thái để thu hút nhân tài 

- Đầu tƣ vào R&D:  Phát triển các tổ chức danh giá (nhƣ Trƣờng Đại học 

Chiết Giang) và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học chất lƣợng cao (đứng 

thứ 26 trên toàn cầu)  

- Hợp tác với các công ty tƣ nhân:  Tận dụng ảnh hƣởng và năng lực của 

Alibaba để thu hút các nhân tài công nghệ  

- Xây dựng nền tảng để đổi mới: Thu hút các doanh nghiệp nƣớc ngoài vào 

công viên phần mềm “Overseas High-level Talent Innovation Park” ở Chiết 

Giang, Thành phố Linan Qingshan Lake Science & Technology City, Khu phát 

triển công nghệ và kinh tế Hàng Châu 

 

1. Thúc đẩy văn hóa học tập của ngƣời dân 

- Đề cao tinh thần doanh nghiệp trong giá trị đề xuất của thành phố: Bổ 

sung vào các đề xuất giá trị hiện tại (“môi trƣờng hài hòa và cởi mở”) với các giá 

trị nhƣ “dám tiên phong, dám chấp nhận rủi ro, dám đi đầu và chịu đựng thất bại” 

- Phổ biến thói quen tích lũy kiến thức 

- Xây dựng 5 địa điểm công cộng để phô diễn những thành tựu khoa học 

mới 

- Thúc đẩy các “các nhóm học tập” trong cộng đồng 

- Tổ chức các hoạt động tri thức nhƣ "Lễ hội đọc sách Tây Hồ" 
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Ví dụ tham khảo 1: Kinh nghiệm của Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc 

trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

III. Giải pháp về khoa học và công nghệ 

Khoa học và công nghệ là động lực để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội nhanh và bền vững. Phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo đƣợc xác định là đột 

phá chiến lƣợc trong giai đoạn 2021-2030. Một trong những giải pháp để thực hiện 

đƣợc chiến lƣợc này là hỗ trợ cho việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo, các doanh nghiệp công nghệ cao để gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với 

nghiên cứu, đào tạo, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là trung tâm ứng dụng và đổi 

mới công nghệ. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu cơ bản 

dựa trên nhu cầu ngành tại các trƣờng đại học và cao đẳng lớn trong thành phố, nơi có 

cơ sở hạ tầng đào tạo hiện đại, giảng viên có bề dày kinh nghiệm. Về lâu dài, có thể 

hƣớng tới việc đƣa các cơ sở này thành vƣờn ƣơm khởi nghiệp và phòng thí nghiệm 

- Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo & mở rộng mạng lƣới giáo dục đến các 

vùng nông thôn và cho ngƣời lớn tuổi 
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nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất nông 

nghiệp.  

 

Một đòn bẩy quan trọng then chốt là vốn đầu tƣ từ ngân sách thành phố. Mục tiêu 

hiện nay là dành ngân sách phù hợp cho đầu tƣ KH&CN, đòi hỏi việc xác định rõ và 

có ƣu tiên cụ thể trong việc thực hiện các giải pháp và dự án tạo ra tác động lớn nhất từ 

nguồn vốn đƣợc giao. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan điều phối những 

chƣơng trình này, từ giai đoạn nghiên cứu, thí điểm, đến triển khai. Các định hƣớng 

dài hạn về KH&CN trong thời kì quy hoạch nhƣ sau:  

 

- Tập trung các điều kiện thuận lợi cho phát triển KH&CN; đẩy mạnh triển khai 

các thành tựu KH&CN vào sản xuất, đời sống; hoạt động nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học hƣớng mạnh đến các doanh nghiệp và cơ sở để ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn, sản xuất và đời sống. Tăng cƣờng áp dụng các tiến bộ khoa học trong 

lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông thôn, môi trƣờng, y 

tế. Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, công nghệ tin học trong mọi lĩnh vực.  

- Có chính sách ƣu tiên đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về nông 

nghiệp cho các viện nghiên cứu khoa học, trƣờng đại học và các đơn vị khoa học của 

thành phố; thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp lớn, các tổ chức quốc tế đầu tƣ hay cùng 

đầu tƣ, tài trợ xây dựng các viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp tầm quốc gia, khu 

vực tại TP Cần Thơ. 

- Mở rộng hoạt động hợp tác, liên kết giữa Cần Thơ với các địa phƣơng trong 

vùng; đẩy mạnh các giải pháp kết nối cung cầu thị trƣờng KH&CN thông qua các 

chƣơng trình phát triển các sàn giao dịch, các tổ chức trung gian nhằm kết nối sản 

phẩm cung của các viện nghiên cứu với cầu của doanh nghiệp, của ngƣời nông dân 

vùng ÐBSCL… 

  

Trong thời kỳ 10 năm 2021-2030, tập trung vào một số điểm sau đây nhằm ứng 

dụng các tiến bộ KH&CN vào các lĩnh vực trọng điểm tạo sự phát triển đột phá: 

(i) Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Cần Thơ với vai trò, chức 

năng là trung tâm khoa học và công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khu 

công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng 

công nghệ cao; ƣơm tạo công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm công nghệ cao,… tạo tiền đề xây dựng và từng bƣớc phát triển một số 

ngành công nghiệp có hàm lƣợng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao. 

(ii) Đầu tƣ xây dựng Sàn giao dịch công nghệ. Việc đầu tƣ xây dựng Sàn giao 

dịch công nghệ nhằm đƣa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm giao dịch công nghệ 

cấp vùng; đồng thời, thực hiện vai trò kết nối khoa học-công nghệ của thành phố Cần 
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Thơ với các trung tâm trong nƣớc và quốc tế. Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ đi vào 

hoạt sẽ thúc đẩy phát triển triển thị trƣờng công nghệ ở vùng ĐBSCL, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu cung cấp cơ sở hạ tầng cho các tổ chức dịch vụ hỗ trợ mua bán công 

nghệ, tạo môi trƣờng giao dịch thuận lợi cho các bên tham gia thị trƣờng tìm hiểu 

thông tin, tiến hành đàm phán, mua bán công nghệ,… 

(iii) Tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực, chất lƣợng hoạt 

động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đảm bảo các trang thiết bị 

phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ. 

(iv) Đầu tƣ bổ sung trang thiết bị cho Vƣờn ƣơm Công nghệ Công nghiệp Việt 

Nam – Hàn Quốc nhằm hỗ trợ nghiên cứu khoa học, ƣơm tạo và phát triển công nghệ 

cho các doanh nghiệp ƣơm tạo công nghệ tại Vƣờn ƣơm trong các lĩnh vực: công 

nghiệp chế biến nông sản; công nghiệp chế biến thủy sản; công nghiệp cơ khí chế tạo 

phục vụ chế biến nông, thủy sản; hỗ trợ ƣơm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

(v) Tiếp tục tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lƣờng Chất lƣợng hiện đại chuyên sâu và chuẩn cấp cao để đồng bộ trong thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nƣớc về đo lƣờng chất lƣợng đa ngành, đa 

lĩnh vực, quy mô phục vụ vùng ĐBSCL; 

(vi) Đầu tƣ nâng cấp mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm 

Thông tin khoa học và công nghệ với cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng 

thông tin KH&CN hiện đại đảm bảo nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ phục vụ 

tốt công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu 

vực ĐBSCL. 

IV. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển 

Theo NQ số 59-NQ/TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển thành phố 

Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định rằng Cần Thơ cần 

“hợp tác quốc tế và luên kết vùng, đặc biệt là hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng 

điểm đồng bằng sông Cửu Long”. Từ đó, góp phần phát triển Cần Thơ thành thành 

phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nƣớc vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí chiến lƣợc và quan trọng ở vùng đồng bằng sông 

Cửu Long, Cần Thơ có những tiềm năng đặc biệt nếu đƣợc xây dựng những cơ chế, 

chính sách liên kết phát triển hợp lý. 

 

1. Liên kết, hợp tác quốc tế 

 

Cần Thơ – với vị trí là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò 

hết sức quan trọng trong việc là cầu nối của toàn khu vực với quốc tế.  

 



 

91 

 

Cần Thơ cần tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng lợi thế từ 

các hiệp định thƣơng mại Việt Nam đang diễn ra nhƣ Hiệp định Thƣơng mại tự do 

(FTA) và Hiệp định Thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA). Đặc biệt với các FTA thế hệ mới, Đồng bằng Sông Cửu Long có những lợi 

thế nhất định trong các ngành nhƣ nông thủy sản, may mặc. Cần Thơ cần nắm bắt và 

linh hoạt trong việc thiết kế những chính sách kinh tế phù hợp để khuyến khích các 

doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau thời kỳ dịch bệnh căng thẳng.  

Cần Thơ cần có những đối tác chiến lƣợc đối với các ngành hàng chủ lực, không 

chỉ trên quan hệ thƣơng mại, mà còn trên nhiều góc độ nhƣ hợp tác phát triển, đầu tƣ, 

tạo đầu ra cung ứng sản phẩm chất lƣợng cao. Ngoài ngành hàng truyền thống chủ lực, 

cần tăng cƣờng liên kết hợp tác quốc tế song phƣơng trên nhiều lĩnh vực Cần Thơ 

đang hƣớng tới, gắn liền với mục tiêu phát triển trong thời gian sắp tới.  

 

Với các ngành có tiềm lực sẵn có nhƣ nông nghiệp và giáo dục trong hiện tại, 

Cần Thơ có thể tạo điều kiện để có cơ hội giao thoa và trao đổi với quốc tế. Với ngành 

nông nghiệp, cần tạo mối quan hệ chiến lƣợc với các thị trƣờng chủ lực, tăng cƣờng 

hoạt động hữu nghị, hợp tác với các thị trƣờng mới. Ví dụ sản phẩm nông sản của Cần 

Thơ có gạo, thủy sản và dƣợc phẩm đang dần tạo đƣợc tiếng vang trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Cần thiết lập các mạng lƣới thƣơng mại quốc tế, làm việc hợp tác với 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và tổ chức nhiều triển lãm thƣơng mại có sự tham gia trong 

và ngoài nƣớc để có thể giới thiệu sản phẩm nông sản chất lƣợng cao của Cần Thơ với 

thế giới. Ví dụ gạo với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, liên minh EU; hải sản với các 

nƣớc có hàng rào kỹ thuật khắt khe nhƣ Nhật, EU, Mỹ, Singapore và Úc… Với ngành 

giáo dục vốn là thế mạnh của Cần Thơ, cần tăng cƣờng trao đổi và ký kết hợp tác 

chiến lƣợc với các trƣờng bên nƣớc ngoài để trao đổi sinh viên và cán bộ, nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo, tạo điều kiện để các sinh viên trong thành phố 

có cơ hội đƣợc học hỏi và vƣơn ra quốc tế. Hiện tại trƣờng Đại học Cần Thơ đang làm 

rất tốt chiến lƣợc này thông qua ký kết hàng loạt bản ghi nhớ thỏa thuận với hàng loạt 

trƣờng đại học danh tiếng trên thế giới từ Anh, Canada, Đài Loan, Hà Lan, Hàn Quốc, 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Pháp… Mô hình này cần đƣợc nhân rộng ở các trƣờng khác, 

không chỉ ở cấp bậc Đại học trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 

Với các ngành kinh tế mới, sẽ là trụ cột của Cần Thơ trong tƣơng lai, cần tích cực 

đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia nƣớc ngoài, các tổ chức quốc tế để chuyển giao 

công nghệ, đào tạo, chuẩn bị lực lƣợng lao động tay nghề cao sẵn sàng làm cho giai 

đoạn chuyển mình tới nền kinh tế số, thành phố thông minh. Ngoài ra, cần có cơ chế 

hợp lý và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức nƣớc ngoài rót vốn 

vào Cần Thơ. Chính sách về thuế phí và hệ thống cơ sở hạ tầng là một trong những 
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yếu tố quan trọng nhất có thể thu hút những nhà đầu tƣ quốc tế. Ngoài ra, các yếu tố xã 

hội khác nhƣ ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tỷ lệ đói nghèo, nâng cao chất lƣợng 

sống của ngƣời dân… cũng cần đƣợc trao đổi, hợp tác và cải thiện thông qua mối quan 

hệ với các tổ chức quốc tế nhƣ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Quỹ 

Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)… 

 

Ngoài ra, Cần Thơ cần hƣớng tới việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lƣợc 

với các nƣớc trên thế giới, và hƣớng tới là trở thành thành phố kết nghĩa có quan hệ 

hợp tác hữu nghị với các thành phố quan trọng nhƣ Phnôm Pênh (Campuchia), 

Thƣợng Hải (Trung Quốc), Manila (Philipines)... , từ đó giúp thúc đẩy mậu dịch, du 

lịch và kinh tế. 

 

2. Liên kết hợp tác trong nƣớc 

2.1.  Liên kết vùng 

Với vị thế là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cần phối hợp 

chặt chẽ với các địa phƣơng khác trong khu vực. Mối đe dọa từ việc biến đổi khí hậu 

gây ra các hiện tƣợng thời tiết cực đoan hiện hữu với toàn bộ khu vực, tạo ra tình 

huống các tỉnh, thành phố cần đổi mới mô hình phát triển thành sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị, tạo liên kết để tạo sức mạnh, động lực phát triển bền vững và thịnh 

vƣợng. Đặc biệt, Cần Thơ có mối quan hệ lợi ích gắn bó mật thiết với sáu địa phƣơng 

khác thuộc khu vực Nam sông Hậu gồm Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, 

Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. 

 

 Nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nƣớc  2.1.5.

Đối với hoạt động tuyên truyền: Thành phố cần tăng cƣờng chỉ đạo, tuyên 

truyền để giúp các sở, ban, ngành cùng với các doanh nghiệp hiểu và mong muốn xây 

dựng liên kết vùng. Cần vận động và tuyên truyền trên đa dạng phƣơng tiện truyền 

thông đại chúng để động viên các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tiến hành liên 

kết sản xuất. 

 

Đối với quản lý hành chính: Cần có phƣơng án, phân công nhiệm vụ rõ ràng 

trong công tác kết hợp quy hoạch vùng, công tác tham mƣu, đề xuất cơ chế, chính 

sách, chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, đề án, nhiệm vụ, dự án của Cần 

Thơ trong khuôn khổ hài hòa, phù hợp mới mục tiêu chung của cả vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng điều phối vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đƣợc thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ. 
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 Tăng cƣờng tính hiệu quả của liên kết 2.1.6.

Thành phố cần tạo ra vị thế đặc biệt và độc đáo, dựa vào thế mạnh và chiến lƣợc 

phát triển trong dài hạn, từ đó tạo bàn đạp thúc đẩy mối quan hệ với các tỉnh thành 

trong khu vực.  

 

Tạo chuỗi liên kết để tăng hiệu quả sản xuất: Cần tận dụng tiềm năng của các 

tỉnh khác, từ đó tạo ra chuỗi sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị cao. Xây dựng liên kết 

giữa các vùng lân cận để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, cụm ngành hàng liên vùng, 

thông qua việc hình thành các cụm công nghiệp trọng điểm và hành lang kinh tế trong 

vùng.  

 

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, trung tâm công nghệ của vùng: 

Trong Đồng bằng sông Cửu Long mặt bằng trung trình độ công nghệ còn thấp, quy mô 

sản xuất nhỏ thì Cần Thơ phải là đầu tàu dẫn đầu, đi trƣớc và trở thành mắt xích công 

nghệ, trung tâm logistic của cả khu vực. Cần tập trung phát triển các cụm công nghiệp 

logistics bao gồm: lƣu trữ, vận chuyển và xuất khẩu và thành phố thông minh, từ đó 

tạo giá trị cao phục vụ xuất khẩu trực tiếp, khai thông tiềm năng của khu vực vùng 

ĐBSCL.  

 

 Quy hoạch toàn khu vực 2.1.7.

Cần Thơ hiện tại đã là thành phố đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho cả 

Đồng bằng sông Cửu Long. Tận dụng vị thế này, Cần Thơ có thể hợp tác, tổ chức các 

khóa học, chƣờng trình đào tạo liên vùng, đối với các tỉnh khác, từ đó tạo nguồn nhân 

lực chất lƣợng cho toàn khu vực trong lâu dài. Thực tế số liệu cho thấy, hàng năm, 

dòng di cƣ lớn từ các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về Cần Thơ, 

cung cấp nguồn lao động lớn (đặc biệt là lao động phổ thông), bù đắp cho sự thiếu hụt 

lao động vì lƣợng ngƣời di dân đến Hồ Chí Minh. 

 

Số liệu cho thấy khách du lịch thƣờng có xu hƣớng thăm toàn bộ các tỉnh miền 

Tây thay vì nghỉ tại một thành phố nhất định. Vì vậy, việc tạo mạng lƣới du lịch liên 

tỉnh sẽ giúp cho Cần Thơ có thể thu hút nhiều khách du lịch hơn. Đây không chỉ đơn 

thuần là mạng lƣới trong giao thông, mạng lƣới thông tin, mà còn là mạng lƣới trải 

nghiệm để khách du lịch có cơ hội đƣợc hiểu toàn cảnh văn hóa vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long. Ví dụ tạo ra các gói du lịch, hệ thống địa điểm du lịch liên kết, hệ thống di 

chuyển liên vùng… Hiện tại, mạng lƣới du lịch phổ biến nhất sẽ là các tỉnh/thành phố: 

Mỹ Tho - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng… 
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 Tăng cƣờng công tác quản lý hạ tầng 2.1.8.

Cần gấp rút chuẩn bị và đảm bảo hoàn thiện đúng tiến độ với các tuyến cao tốc 

kết nối vùng nhƣ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, và các nút giao kết nối liên thông với các 

cao tốc, các nút giao cầu vƣợt. Ví dụ đầu tƣ 5 nút giao kết nối liên thông với đƣờng 

cao tốc tại vị trí giao với các đƣờng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, ĐT919 (đƣờng Bốn Tổng 

- Một Ngàn, , đƣờng kết nối quận Ô Môn và huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) với huyện 

Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang, ĐT919 để chuẩn bị cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-

Sóc Trăng. Hình thành tuyến liên kết vùng Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp  

 

Tăng cƣờng hợp tác tham gia, trao đổi và tổ chức các hội nghị khoa học công 

nghệ trong khu vực. Trao đổi thông tin và kế hoạch liên quan đến khoa học công nghệ, 

kỹ thuật hàng kỳ. Ứng dụng và chuyển giao công nghệ gấp rút trong toàn bộ khu vực. 

Ngoài ra, cần đồng bộ thông tin và dữ liệu trên phạm vi khu vực để thuận tiện cho việc 

xây dựng chiến lƣợc phát triển. 
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2.2 Liên kết trên phạm vi cả nƣớc 

Không chỉ dừng lại ở liên kết vùng, cần có sự thống nhất, hợp tác hài hòa các 

hình thức liên kết với các khu vực khác ngoài Đồng bằng sông Cửu Long. Thúc đẩy 

hợp tác với các thành phố trực thuộc trung ƣơng khác nhƣ Hải Phòng (trung tâm vùng 

Duyên hải Bắc Bộ), Đà Nẵng (trung tâm của miền Trung), đặc biệt là hai đô thị loại 

đặc biệt nhƣ Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

 

Với các địa phƣơng vùng Bắc Trung Bộ, tăng cƣờng liên kết trong các lĩnh vực 

kết cấu hạ tầng (giao thông, công nghiệp, kinh tế, bệnh viện), chủ động xúc tiến 

thƣơng mại đầu tƣ, tiến hành xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, phát triển y tế, khoa 

học liên kết với các bệnh viện hàng đầu. Hợp tác chia sẻ thông tin dữ liệu kinh tế, xã 

hội vùng để dự báo và thu hút đầu tƣ. 

 

V. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn 

1. Nâng cao chất lƣợng quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng 

 Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và thủ tục hành chính về quản 

lý quy hoạch kiến trúc theo hƣớng giảm thời gian thực hiện, góp phần cải thiện chỉ số 

xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, TP TW.  

 Điều chỉnh, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính về thẩm định quy hoạch 

xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng, thoả thuận kiến trúc, giới 

thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch.  

 Nghiên cứu xây dựng dự thảo quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến 

trúc công trình, quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP. trình UBND TP. 

ban hành để thống nhất quản lý trên địa bàn cả TP., đây là công cụ quản lý nhà nƣớc 

trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động đầu tƣ, xây dựng theo quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị đồng thời định hƣớng, yêu cầu quản lý kiến trúc công trình đảm bảo 

thực hiện đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch đƣợc phê duyệt, phù hợp đặc điểm kiến trúc 

đô thị, nông thôn của thành phố, đáp ứng yêu cầu sử dụng và tạo thẩm mỹ đô thị. 

 Đổi mới tƣ duy và nâng cao chất lƣợng lập và quản lý quy hoạch xây dựng, 

trong đó cần phải xác định quy hoạch là một quá trình liên tục, thông suốt quản lý từ 

bƣớc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực thi.  

 Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phƣơng trong triển 

khai lập, thẩm định quy hoạch; các địa phƣơng thành lập hội đồng thẩm định quy 

hoạch kiến trúc cho các đồ án quy hoạch xây dựng và công trình kiến trúc theo quy 

định tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. 
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 Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện quy hoạch. Thƣờng xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; 

kịp thời phát hiện các vƣớng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. 

Trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng 

dân cƣ, sự phản biện của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, đảm bảo tính khả thi của 

quy hoạch, phù hợp định hƣớng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu khách quan của xã 

hội, của thị trƣờng. Quản lý chặt chẽ kiến trúc công trình về cả hình thức kiến trúc, 

quy mô công trình, vật liệu công trình và mối liên hệ với cảnh quan khu vực thông qua 

hồ sơ dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng 

công trình. Đối với các công trình lớn, trọng điểm cần phải thi tuyển để chọn phƣơng 

án kiến trúc thích hợp. 

 Tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu, hƣớng tới xây dựng 

các đô thị xanh, thành phố thông minh. Tổ chức rà soát quy hoạch tổng thể các đô thị 

từ cách tiếp cận đô thị bền vững (đô thị xanh, sinh thái và kinh tế,...); quy hoạch không 

gian đô thị đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái, thuận lợi cho phát triển giao thông 

công cộng, tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh và thân thiện môi trƣờng; thiết kế, sử dụng 

vật liệu, giải pháp xây dựng xanh thân thiện với môi trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng, tài 

nguyên, giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính. Chuẩn bị tốt các nội dung quy hoạch 

mở rộng thành phố Thanh Hóa, báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ, trong đó chú trọng xem 

xét các chỉ tiêu về tăng trƣởng  xanh nhƣ: Tăng diện tích công viên cây xanh; cải tạo 

hệ thống sông, hồ nƣớc, giảm diện tích phát triển công nghiệp chuyển đổi thành mô 

hình nông nghiệp  sinh thái đô thị. 

2. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lực quỹ đất 

 Kiểm soát chặt quỹ đất nông nghiệp, tài nguyên - môi trƣờng nông nghiệp, cân 

bằng và chuyển hóa một phần quỹ đất nông nghiệp hiện có trong đô thị sang đất xây 

dựng để đáp ứng tiêu chí phát triển đô thị và nhu cầu tăng trƣởng kinh tế cho xã hội. 

Phần quỹ đất nông nghiệp còn lại phải tƣơng ứng với cơ cấu quy hoạch sử dụng đất 

cho phát triển đô thị, đồng thời phải thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp - 

công nghệ cao, để gia tăng năng suất cây trồng, đảm bảo quy mô sản lƣợng và chất 

lƣợng cao, cải thiện cuộc sống cƣ dân đƣợc sống tốt với làng nghề trong lòng đô thị. 

 Tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát gia tăng dân số tạm trú, chú trọng  phát 

triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao do tăng cơ học và thu hút du khách,  để đảm bảo 

động lực phát triển kinh tế  bền  vững. Xây dựng lộ trình thích hợp  để mở rộng ranh 

giới các đô thị, nâng hạng đô thị, sau khi  đã tiến hành xây  dựng, nâng cấp chất lƣợng 

hạ tầng đô thị tại các khu ở nông thôn giáp cận với ranh giới đô thị. 

 Đầu tƣ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo 

mô hình hiện đại, tập trung thống nhất mang tính tích hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 
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công khai, minh bạch công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công cụ tài chính kinh tế đất, phát triển lành mạnh thị 

trƣờng bất động sản, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai. 

Nghiên cứu hình thành cơ quan tham mƣu xây dựng giá đất và cơ quan thẩm định giá đất 

là hai cơ quan độc lập, mở rộng thành phần thẩm định giá đất theo hƣớng có sự tham gia 

của đại diện Hội đồng nhân dân các cấp. 

 Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các trụ sở các sở, ban ngành, cơ sở giáo dục, 

đào tạo, cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài trung tâm các đô thị. Kiên quyết không 

cấp phép xây dựng công trình nhà ở cao tầng tại trung tâm các đô thị khi chƣa hoàn 

thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội của khu vực dự án theo quy hoạch đƣợc phê 

duyệt. Đối với đất sử dụng cho dự án du lịch, tâm linh, cần rà soát có quy hoạch cụ 

thể, tính toán giao quỹ đất phù hợp trên nguyên tắc tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên 

đất; đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế. 

3. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Sau khi Quy hoạch TP. Cần Thơ, thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 đƣợc phê duyệt, UBND TP. tổ chức công bố công khai 

quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ tổ chức hội nghị, các kênh thông tin 

đại chúng và niêm yết tại trụ sở các cơ quan hành chính đến cấp xã. Các cấp, các 

ngành và UBND cấp quận, huyện, theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, tập trung rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội bảo 

đảm phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt và nhu cầu của thị trƣờng nhằm phát huy, khai 

thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của từng vùng và phù hợp với điều kiện kinh 

tế - xã hội của từng địa phƣơng. Đồng thời, phải đảm bảo thống nhất và liên kết giữa 

các quy hoạch, nhất là giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể. 

 Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch xây  dựng 

vùng quận, huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện và các quy hoạch khác theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch theo hƣớng đồng bộ, đảm bảo mối liên kết trong 

nội bộ vùng, với các vùng trong tỉnh, trong nƣớc và khu vực. Trong quá trình rà soát, 

xây dựng quy hoạch phải lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, các doanh nghiệp 

và ngƣời dân; tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về quy hoạch, công bố công khai 

quy hoạch; đối với quy hoạch xây dựng, sử dụng đất thực hiện công bố công khai tại 

nơi đƣợc quy hoạch và trụ sở UBND cấp phƣờng, xã để doanh nghiệp, tổ chức và nhân 

dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch. 

 Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về quy hoạch tăng cƣờng kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy hoạch ở các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề 
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xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trƣờng hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả của các quy hoạch. Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao tăng cƣờng giám sát thực hiện quy 

hoạch, kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền các hành vi sai trái, ảnh 

hƣởng đến việc thực hiện quy hoạch để xử lý theo quy định. 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ là cơ quan đầu mối, chủ trì xây dựng Quy chế 

phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch, trình UBND TP.  phê duyệt để tổ chức   thực 

hiện. Các ngành, các lĩnh vực, UBND cấp quận, huyện định kỳ hằng năm tổ chức sơ 

kết đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trƣớc ngày 

15/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 Giai đoạn 2026 - 2030: Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về 

quy hoạch, kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và tình hình thực tế, tổ 

chức lập điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, đƣa Cần Thơ 

phát triển trở thành một TP., thành trung tâm cấp vùng và đô thị đáng sống theo mục 

tiêu thực sự trở thành đô thị hạt nhân liên kết và kết nối vùng với vai trò liên kết khu 

vực và Quốc tế. 

 

VI. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

1. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

Để đảm bảo đƣợc tổ chức thực hiện quy hoạch thành phố đúng với chủ trƣơng 

của nhà nƣớc và mục tiêu chiến lƣợc của tình, cần có sự đồng thuận và làm việc từ các 

cấp chính quyền địa phƣơng. Cần gấp rút chuẩn bị các công việc chính nhƣ sau: 

2.1. Hội đồng nhân dân 

Gấp rút ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xác định chiến lƣợc, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 

và đến năm 2030.  

 

Hội đồng nhân dân thành phố giao Thƣờng trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động giám 

sát với Hội đồng nhân dân thành phố. Chỉ đạo UBND các tỉnh chi tiết để nắm đƣợc 

chủ trƣơng, chiến lƣợc, đặc biệt là đối với các quy hoạch quan trọng liên quan tới phát 

triển hạ tầng đô thị, kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo đáp ứng 

đƣợc các mục tiêu đề ra về chất lƣợng, tiến độ. 
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2.2. Ủy ban nhân dân 

 Tăng cƣờng phổ biến, quán triệt đƣờng lối, tinh thần của Nghị quyết số 59-

NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 

phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.  

 Tuyên truyền, phổ biến và vận động ngƣời dân bằng các hình thức thích hợp 

và các quy định, kế hoạch hiện hành liên quan nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong 

nhân dân khi thực hiện các công tác nhƣ kế hoạch đề ra. 

 Tăng cƣờng chỉ đạo các cơ quan địa phƣơng trên tinh thần “Chủ động, khẩn 

trƣơng và chặt chẽ” tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành những nội 

dung quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý, góp phần hỗ trợ các đơn vị đƣợc giao nhiệm 

vụ hoàn thành Quy hoạch sớm và chất lƣợng đối với sản phẩm quy hoạch trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt. Chủ động trong việc nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

 Thành lập Ban chỉ đạo để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch, từ đó 

có cơ sở điều phối các Sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai phƣơng án 

phát triển ngành dƣới sự hƣớng dẫn của các Bộ, ngành Trung ƣơng có liên quan. 

Nghiên cứu để xây dựng và trình lên cơ quan nhà nƣớc những cơ chế, chính sách phù 

hợp với chiến lƣợc phát triển đã lựa chọn của thành phố, phù hợp với từng giai đoạn. 

Cần tập trung vào việc tạo cơ chế, chính sách phù hợp để đƣa ra các giải pháp huy 

động nguồn lực trong và ngoài nƣớc (đặc biệt là với các nhà đầu tƣ tiềm năng). Ngoài 

ra, cần xây dựng cơ chế giám sát việc lên kế hoạch, phân bổ và sử dụng vốn ngân sách 

trong suốt quá trình thực hiện. Định kỳ ban chỉ đạo sẽ đánh giá, phân tích và xem xét 

tính hợp lý của các quy hoạch với thực tế, kịp thời đề xuất Hội đồng nhân dân và kiến 

nghị lên trung ƣơng các giải pháp hợp lý để đảm bảo gắn kết Trung ƣơng – địa 

phƣơng. 

 

2.3. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, thị xã 

 Các sở ban ngành có liên quan chủ động phối hợp thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ đã đƣợc hƣớng dẫn. Chủ động triển khai, giám sát, thông kê tình hình cho 

các sở ban ngành. 

 Phối hợp chủ động giữa các Sở, ban, ngành với nhau trong việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đƣợc duyệt từ Ủy ban nhân dân. 
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2. Các ví dụ tham khảo về việc quy hoạch thành phố trên thế giới hiệu quả  

 

Để việc quy hoạch diễn ra thuận lợi và đồng bộ, cần có sự chung sức và đồng 

lòng không chỉ từ phía lãnh đạo sở, ban, ngành mà còn đến từ sự đóng góp của cả xã 

hội. Tham khảo các ví dụ quy hoạch dƣới đây. 

 

Tham khảo: Mô hình xây dựng thành phố thông minh của Tallinn hợp tác 

giữa chính quyền và Đại học Công nghệ Tallin 

Tallinn là thủ đô và thành phố đông dân nhất của Estonia, bên bờ Vịnh Phần Lan 

thuộc Biển Baltic, và là trung tâm công nghiệp, tài chsinh và văn hóa của Estonia. Đây 

vốn là một thành phố đậm chất văn hóa trung cổ (do còn lƣu giữa nguyên vẹn thành 

cổ, tháp đôi và các công trình kiến trúc khác từ thời trung cổ). Vào năm 2019, chính 

phủ thành phố Tallinn bắt tay với Đại học Công nghệ Tallinn (TalTech) phát triển mô 

hình thành phố thông minh (TalTechCity).  

 

 Bối cảnh 

Estonia là một trong những nƣớc phát triển nhất về công nghệ số và thành thạo 

máy tính trong liên minh châu Âu (đứng thứ 1 về mức độ sẵn sàng cho kỹ thuật số vào 

năm 2019 và đứng thứ 3 về chỉ số Kinh tế và Xã hội số của châu Âu năm 2020). Từ 

những năm 90, Estonia đã phát triển dịch vụ kỹ thuật số cho toàn bộ các dịch vụ công, 

năm 2002 ra mắt căn cƣớc cá nhân bắt buộc cho ngƣời dân có chức năng truy cập toàn 

bộ các dịch vụ số trong thành phố và xây dựng hệ thống nền tảng X-road – kết nối 

toàn bộ cơ sở dữ liệu công. 

 

 Mục tiêu 

Chính phủ Estonia mong muốn tiến hành chuyển đổi số cho toàn thành phố, với 

mục tiêu là biến Tallinn thành trung tâm kinh tế xanh và thông minh ở Bắc Âu, với 

môi trƣờng sống tuyệt vời, kết nối nhanh chóng và thuận tiện. Từ đó, phát triển nền 

kinh tế tri thức, môi trƣờng sống cân bằng, đáng sống. 

 

 Tiến hành 

Chính quyền thành phố tiến hành ký kết hợp tác với đại học Công nghệ TalTech 

để thành lập FinEst Twins Smart City Center – một trung tâm nghiên cứu chuyên về 

các giải pháp cho thành phố thông minh, tập trung vào nghiên cứu các yếu tố quan 

trọng để xây dựng thành phố thông minh. Trung tâm nghiên cứu sẽ bao gồm các nhà 

nghiên cứu hàng đầu từ nhiều trƣờng đại học trong nƣớc và ngoài nƣớc, từ đó đƣa vào 
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thí điểm và áp dụng các chiến dịch thay đổi thành phố trên mọi khía cạnh: giao thông, 

năng lƣợng, môi trƣờng, quản trị, quản lý thông tin dữ liệu. 

Tổ chức này sẽ tiến hành các buổi hội thảo và diễn đàn với sự tham dự của các 

lãnh đạo, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ… với mục tiêu là giới thiệu 

những nghiên cứu và dự án đang đƣợc triển khai tại thành phố.  

 

Ngoài ra, chính quyền thành phố còn tổ chức cuộc thi đổi mới Tallinnnovation 

cho phép ngƣời tham gia gửi ý tƣởng để phát triển Tallinn thành trung tâm kinh tế 

xanh và thông minh. Từ đó, thành phố sẽ chọn ra những ý tƣởng triển vọng nhất và hỗ 

trợ dự án về mặt tài chính, tƣ vấn, thí điểm từ quỹ đổi mới của thành phố. 

 

 Kết quả 

Hiện tại, thành phố đang trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai rất nhiều ý 

tƣởng đổi mới thông minh và tích cực bao gồm:  

• Hệ thống Thẻ Xanh sử dụng cho phƣơng tiện công cộng ứng dụng Big Data 

để đồng bộ và quản lý thông tin đi lại (đƣợc cá nhân hóa cho từng ngƣời dân). Hệ 

thống này thay thế hoàn toàn vé xe bằng giấy và hệ thống soát vé thông thƣờng; 

• Bản đồ không gian (do Sở Quy hoạch thành phố thực hiện) cung cấp mọi 

thông tin về thành phố; 

• Biển báo giao thông thông minh dành cho ngƣời đi bộ sử dụng Trí tuệ nhân 

tạo (AI), V2X kết hợp cảm biến 

• Ngoài ra còn nhiều ứng dụng khác, tham khảo thêm tại: 

https://www.tallinn.ee/eng/tallinnovation/ 

 

Năm 2020, Tallinn đƣợc UNESCO trao giải Thành phố thông minh nhất thế giới 

Netexplo Smart Cities với hạng mục Chuyển đổi số. 
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Một vài hình ảnh về Tallinn và các ứng dụng thông minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC A: DANH MỤC DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ THỜI KỲ 2021 – 2030 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI) 

 

STT Tên dự án 
Mô tả dự án  

(quy mô, công suất) 
Vị trí 

  Nhu cầu 

vốn (triệu 

VND)   

 Giai đoạn  

Nguồn vốn  2021-

2025  

 2026-

2030  

 2030-

2050  

VII GIAO THÔNG 

a Quốc lộ, cao tốc 

1  
Cao tốc Cần Thơ - 

Cà Mau 
Sở Giao thông vận tải   

                    

9.769  

             

9.769  
    Đầu tƣ công 

2  

Cao tốc Châu Đốc 

- Cần Thơ - Sóc 

Trăng 

Sở Giao thông vận tải   
                  

12.276  

           

12.276  
    Đầu tƣ công 

3  
Quốc lộ 91 (đoạn 

Km0-Km7) 
Sở Giao thông vận tải   

                    

6.000  

             

6.000  
    Đầu tƣ công 

4  

Tuyến nối Quốc lộ 

91 và tuyến tránh 

thành phố Long 

Xuyên 

Sở Giao thông vận tải   
                

730.000  

         

730.000  
    Đầu tƣ công 

5  
Đƣờng Nam Sông 

Hậu 
Sở Giao thông vận tải   

                

300.000  

         

300.000  
    Đầu tƣ công 

6  Quốc lộ 61C  Sở Giao thông vận tải   
                    

4.530  

             

4.530  
    Đầu tƣ công 

7  
Quốc lộ 80 (đoạn 

qua TP. Cần Thơ) 
Sở Giao thông vận tải   

                    

2.000  
  

             

2.000  
  Đầu tƣ công 

b Đƣờng tỉnh, đƣờng trục chính đô thị 

8  

Xây dựng và nâng 

cấp mở rộng 

Đƣờng tỉnh 917 

Sở Giao thông vận tải   
                

996.000  
996000     Đầu tƣ công 



 

 

9  

Đƣờng tỉnh 921 

đoạn tuyến thẳng 

(điểm đầu giao với 

tuyến tránh Thốt 

Nốt - điểm cuối 

giao với đƣờng 

cao tốc Cần Thơ - 

Sóc Trăng - Châu 

Đốc) 

Sở Giao thông vận tải   
                

871.000  
871000     Đầu tƣ công 

10  Đƣờng tỉnh 918 Sở Giao thông vận tải   
                

700.000  
700000     Đầu tƣ công 

11  

Xây dựng và nâng 

cấp mở rộng 

Đƣờng tỉnh 923 

Sở Giao thông vận tải   
                

576.000  
576000     Đầu tƣ công 

12  
Cầu Cờ Đỏ trên 

Đƣờng tỉnh 919 
Sở Giao thông vận tải   

                

166.000  
166000     Đầu tƣ công 

13  Cầu Tây Đô Sở Giao thông vận tải   
                

208.000  
208000     Đầu tƣ công 

14  

Cầu Kênh Ngang 

trên Đƣờng tỉnh 

922 

Sở Giao thông vận tải   
                

137.000  
137000     Đầu tƣ công 

15  

Đƣờng kết nối 

quận Ô Môn với 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần 

Thơ với huyện 

Giồng Riềng tỉnh 

Kiên Giang 

Sở Giao thông vận tải   
                    

1.245  
1245     Đầu tƣ công 

16  Cầu Ô Môn Sở Giao thông vận tải   
                    

7.000  
7000     Đầu tƣ công 



 

 

17  

Đƣờng vành đai 

phía Tây thành 

phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 91 và 

Quốc lộ 61C) 

Sở Giao thông vận tải   
                    

3.838  
3838     Đầu tƣ công 

18  

Đƣờng Hẻm 91 

(đoạn Long Tuyền 

đến Đƣờng vành 

đai phía Tây thành 

phố Cần Thơ) 

Sở Giao thông vận tải   
                

316.000  
316000     Đầu tƣ công 

19  

Đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ nối dài 

(đoạn Mỹ Khánh - 

Phong Điền) giai 

đoạn 2 

Sở Giao thông vận tải   
                

500.000  
500000     Đầu tƣ công 

20  

Nâng cấp, mở 

rộng đƣờng Mậu 

Thân (đoạn từ 

giao đƣờng 30/4 

đến cầu Rạch 

Ngỗng) 

Sở Giao thông vận tải   
                

150.000  
150000     Đầu tƣ công 

21  

Đƣờng Trần 

Hoàng Na nối dài 

(đoạn từ đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ 

nối dài đến giao 

với đƣờng Hẻm 

91) 

Sở Giao thông vận tải   
                

600.000  
600000     Đầu tƣ công 

22  
Cải tạo, mở rộng 

05 nút giao trọng 
Sở Giao thông vận tải   

                    

1.180  
1180     Đầu tƣ công 



 

 

điểm: 

23  

Nút giao giữa 

đƣờng Mậu Thân - 

Nguyễn Văn Cừ - 

Võ Văn Kiệt 

Sở Giao thông vận tải   
                

104.000  
104000     Đầu tƣ công 

24  

Nút giao giữa 

đƣờng Nguyễn 

Văn Linh - 30 

tháng 4 

Sở Giao thông vận tải   
                  

66.000  
66000     Đầu tƣ công 

25  

Nút giao giữa 

đƣờng Mậu Thân - 

đƣờng 3 tháng 2 

Sở Giao thông vận tải   
                

678.000  
678000     Đầu tƣ công 

26  

Nút giao giữa 

đƣờng Nguyễn 

Văn Linh - đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ 

Sở Giao thông vận tải   
                

214.000  
214000     Đầu tƣ công 

27  

Nút giao giữa 

đƣờng Nguyễn 

Văn Linh - 3 

tháng 2 

Sở Giao thông vận tải   
                

118.000  
118000     Đầu tƣ công 

28  
Quốc lộ 80 (đoạn 

qua TP. Cần Thơ) 
Sở Giao thông vận tải   

                    

2.000  
  

             

2.000  
  Đầu tƣ công 

29  
Xây dựng mới 

Đƣờng tỉnh 920 
Sở Giao thông vận tải   

                    

1.500  
  

             

1.500  
  Đầu tƣ công 

30  

Nâng cấp, mở 

rộng Đƣờng tỉnh 

920B 

Sở Giao thông vận tải   
                

400.000  
  

         

400.000  
  Đầu tƣ công 

31  
Nâng cấp, cải tạo 

Đƣờng tỉnh 920C 
Sở Giao thông vận tải   

                

100.000  
  

         

100.000  
  Đầu tƣ công 



 

 

32  

Nâng cấp, mở 

rộng Đƣờng tỉnh 

926 

Sở Giao thông vận tải   
                

800.000  
  

         

800.000  
  Đầu tƣ công 

33  

Nâng cấp, mở 

rộng Đƣờng tỉnh 

932 

Sở Giao thông vận tải   
                

850.000  
  

         

850.000  
  Đầu tƣ công 

34  

Đƣờng Vành đai 

phía Tây thành 

phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 61C đến 

đƣờng Nam Sông 

Hậu) 

Sở Giao thông vận tải   
                    

2.500  
  

             

2.500  
  Đầu tƣ công 

35  

Đƣờng Vành đai 

phía Tây thành 

phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 91 đến 

tuyến Lộ Tẻ - 

Rạch Sỏi) 

Sở Giao thông vận tải   
                    

4.000  
  

             

4.000  
  Đầu tƣ công 

36  

Đƣờng Hẻm 91 

(đoạn từ giao 

Đƣờng Vành đai 

phía Tây đến giao 

với đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ nối dài 

đoạn Mỹ Khánh - 

Phong Điền) 

Sở Giao thông vận tải   
                

800.000  
  

         

800.000  
  Đầu tƣ công 

37  

Đƣờng nối từ 

đƣờng Võ Văn 

Kiệt đến đƣờng 

Nguyễn Văn Linh 

Sở Giao thông vận tải   
                

400.000  
  

         

400.000  
  Đầu tƣ công 



 

 

38  

Đƣờng vành đai 

sân bay nối dài 

(đoạn từ Quốc lộ 

91B đến Đƣờng 

tỉnh 923) 

Sở Giao thông vận tải   
                    

1.000  
  

             

1.000  
  Đầu tƣ công 

39  

Trục đƣờng mở 

mới nối Đƣờng 

3/2 và Đƣờng 30/4 

với Quốc lộ 91B 

(phục vụ kết nối 

Cảng hàng không 

quốc tế Cần Thơ 

và Trung tâm 

logistics hàng 

không) 

Sở Giao thông vận tải   
                    

5.000  
  

             

5.000  
  Đầu tƣ công 

40  

Nâng cấp, mở 

rộng đƣờng 

Nguyễn Thông 

UBND quận Bình Thủy Bình Thủy 
                

114.478  
  

             

6.300  

         

108.178  
Đầu tƣ công 

41  

Cầu, tuyến đƣờng 

dẫn vào cầu từ 

Khu tái định cƣ 

Trƣờng Đại học Y 

dƣợc Cần Thơ đến 

Khu đô thị tái định 

cƣ Cửu Long 

Ban QLDA ĐTXD 2 thành 

phố 

Ninh Kiều - Bình 

Thủy 

                  

25.744  
  

             

9.286  

          

16.458  
Đầu tƣ công 

42  

Đƣờng vào dự án 

Trung tâm Sức 

khỏe sinh sản 

(đƣờng số 5) 

thuộc Khu đô thị 

Ban QLDA ĐTXD 2 thành 

phố 
Ninh kiều 

                  

20.345  
  

             

1.985  

          

18.360  
Đầu tƣ công 



 

 

hai bên đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ 

(đoạn từ đƣờng 

Cái Sơn - Hàng 

Bàng đến đƣờng 

Tỉnh 923) 

43  

Đƣờng Vành đai 

sân bay Cần Thơ 

kết nối đƣờng Lê 

Hồng Phong đến 

Quốc lộ 91B, giai 

đoạn 1: Đoạn từ 

nút giao thông 

đƣờng Võ Văn 

kiệt đến Km1+675 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Bình Thủy 

                

137.185  
  

           

63.835  

          

73.350  
Đầu tƣ công 

44  

Đƣờng Thắng Lợi 

1 (Bờ trái - đoạn 

từ Ủy ban nhân 

dân xã Thạnh Lộc 

đến Sáu Bọng 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Vĩnh Thạnh 

                  

62.728  
  

           

52.769  

            

9.959  
Đầu tƣ công 

45  

Đƣờng tỉnh 922 

(Xây dựng và 

nâng cấp giai đoạn 

1 từ QL91B đến 

Cờ Đỏ) 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Bình Thủy - 

             

1.494.617  
  

         

147.580  

      

1.347.037  
Đầu tƣ công 

46  

Đƣờng tỉnh 918, 

thành phố Cần 

Thơ (Xây dựng và 

nâng cấp giai đoạn 

1 từ cầu Lộ Bức 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 

Bình Thủy - Phong 

Điền 

                

208.240  
  

         

183.240  

          

25.000  
Đầu tƣ công 



 

 

đến cuối đƣờng 

Tỉnh 923) 

47  

Cầu Vàm Xáng và 

đƣờng nối từ cầu 

Vàm Xáng đến 

Quốc lộ 61C, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Phong Điền 

                

450.000  
  

         

163.021  

         

286.979  
Đầu tƣ công 

48  

Nâng cấp, mở 

rộng Tuyến đƣờng 

lộ hậu Tân Thạnh 

Tây, phƣờng Ba 

Láng, quận Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ 

UBND quận Cái Răng Cái Răng 
                  

33.933  
  

           

23.000  

          

10.933  
Đầu tƣ công 

49  

Tuyến đƣờng lộ 

hậu Kênh Thạnh 

Đông nối Mù U - 

Bến Bạ 

UBND quận Cái Răng Cái Răng 
                

104.999  
  

           

26.953  

          

78.046  
Đầu tƣ công 

50  

Đƣờng giao thông 

nông thôn Vàm 

Xáng - Ba Láng 

UBND huyện Phong Điền Phong Điền 
                  

79.606  
  

           

58.000  

          

21.606  
Đầu tƣ công 

51  

Đƣờng Nam kênh 

Đòn Dông (đoạn 

từ kênh F - kênh 

H) 

UBND huyện Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 
                  

57.682  
  

           

35.400  

          

22.282  
Đầu tƣ công 

52  

Đƣờng giao thông 

nông thôn Vàm 

Xáng – Ba Láng, 

UBND huyện Phong Điền Phong Điền 
                  

79.606  
  

           

43.066  

          

36.540  
Đầu tƣ công 



 

 

xã Nhơn Nghĩa, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

53  

Đƣờng trục C2 

(Phạm Ngọc 

Thạch Nối dài) 

UBND quận Ninh Kiều Ninh Kiều 
                  

61.833  
  

           

36.683  

          

25.150  
Đầu tƣ công 

54  

Đƣờng tỉnh 920 

(đoạn qua Nhà 

máy Nhiệt điện Ô 

Môn) 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Ô Môn 

                  

42.917  
  

           

42.917  
                -     Đầu tƣ công 

55  

Cầu Kênh Ngang 

(trên đƣờng tỉnh 

922) 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Cờ Đỏ 

                

137.371  
  

         

137.161  

               

210  
Đầu tƣ công 

56  

Xây dựng và nâng 

cấp mở rộng 

đƣờng tỉnh 917 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 

Bình Thủy - Phong 

Điền 

                

996.215  
  

         

994.415  

            

1.800  
Đầu tƣ công 

57  

Đƣờng tỉnh 921: 

Đoạn tuyến thẳng 

(điểm đầu giao với 

tuyến tránh Thốt 

Nốt - điểm cuối 

giao với đƣờng 

cao tốc Cần Thơ - 

Sóc Trăng - Châu 

Đốc) 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 
Thốt Nốt - Cờ Đỏ 

                

871.287  
  

         

870.487  

               

800  
Đầu tƣ công 

58  
Đƣờng tỉnh 918 

(Giai đoạn 2) 

Ban QLDA ĐTXD thành 

phố 

Bình Thủy - Phong 

Điền 

                

700.125  
  

         

699.125  

            

1.000  
Đầu tƣ công 

59  
Đƣờng vành đai 

phía Tây thành 
Sở Giao thông vận tải 

Ô Môn - Bình Thủy - 

Phong Điền - Ninh 

             

3.837.742  
  

      

3.392.000  

         

445.742  
Đầu tƣ công 



 

 

phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 91 với 

Quốc lộ 61C) 

Kiều - Cái Răng 

60  

Xây dựng và nâng 

cấp mở rộng 

Đƣờng tỉnh 923 

Sở Giao thông vận tải Ô Môn - Phong Điền 
                

576.196  
  

         

575.446  

               

750  
Đầu tƣ công 

61  

Cầu Tây Đô, 

huyện Phong 

Điền, thành phố 

Cần Thơ 

Sở Giao thông vận tải Phong Điền 
                

208.045  
  

         

207.322  

               

723  
Đầu tƣ công 

62  
Cầu Cờ Đỏ trên 

đƣờng tỉnh 919 
Sở Giao thông vận tải Cờ Đỏ 

                

165.604  
  

         

165.054  

               

550  
Đầu tƣ công 

63  

Trạm dừng, nhà 

chờ xe buýt: 501 

điểm dừng đón trả 

khách hiện đại 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                  

24.999  
  

           

24.690  

               

309  
Đầu tƣ công 

64  

Đầu tƣ trang bị 

phƣơng tiện 

chuyên dùng phục 

vụ công tác cho 

lực lƣợng Thanh 

tra Sở Giao thông 

vận tải, Cảng vụ 

Đƣờng thủy nội 

địa trực thuộc Sở 

Giao thông vận tải 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                  

15.824  
  

           

15.704  

               

120  
Đầu tƣ công 

65  

Đầu tƣ hệ thống 

quản lý giao thông 

thông minh (ITS) 

thành phố Cần 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                  

50.000  
  

           

49.450  

               

550  
Đầu tƣ công 



 

 

Thơ giai đoạn 1 

(Triển khai các 

hạng mục nhƣ Tủ 

tín hiệu, đèn tín 

hiệu, Camera quan 

sát (CCTV), Hệ 

thống dò xe 

(VDS) và Trung 

tâm điều khiển) 

66  

Xây dựng trụ sở 

làm việc của 

Trung tâm Quản 

lý giao thông đô 

thị trực thuộc Sở 

Giao thông vận tải 

Sở Giao thông vận tải Bình Thủy 
                  

19.995  
  

           

19.815  

               

180  
Đầu tƣ công 

67  

Lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng trên 

tuyến Quốc lộ 

91B, đoạn từ cầu 

Bà Bộ đến giao 

Quốc lộ 91 thuộc 

địa bàn quận Bình 

Thủy, quận Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ 

(Km02+592 - Km 

15+793) 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                  

18.902  
  

           

18.550  

               

352  
Đầu tƣ công 

68  

Trục đƣờng Hẻm 

91 (đoạn Long 

Tuyền - đƣờng 

Sở Giao thông vận tải Bình Thủy 
                

312.338  
  

         

311.490  

               

848  
Đầu tƣ công 



 

 

Vành đai phía Tây 

thành phố Cần 

Thơ) 

69  

Cải tạo, đầu tƣ 

mới hệ thống tín 

hiệu giao thông tại 

các nút giao mất 

An toàn giao 

thông, hệ thống 

đèn chiếu sáng tại 

các đoạn, tuyến 

quốc lộ và tỉnh lộ 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                  

33.391  
  

           

33.011  

               

380  
Đầu tƣ công 

70  

Cầu Kênh Ngang 

(trên đƣờng tỉnh 

919) 

Sở Giao thông vận tải Cờ Đỏ 
                       

733  

                

210  

                

523  
                -     Đầu tƣ công 

71  

Cải tạo, đầu tƣ 

mới hệ thống tín 

hiệu giao thông tại 

các nút giao mất 

An toàn giao 

thông, hệ thống 

đèn chiếu sáng tại 

các đoạn, tuyến 

quốc lộ và tỉnh lộ  

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                       

439  
                -     

                

380  

                 

59  
Đầu tƣ công 

72  

Cải tạo, sửa chữa 

Trụ sở làm việc 

của Ban An toàn 

giao thông thành 

phố và Thanh tra 

Sở thuộc Sở Giao 

Sở Giao thông vận tải Ninh Kiều 
                       

172  
                -     

                

120  

                 

52  
Đầu tƣ công 



 

 

thông vận tải 

73  

Đầu tƣ Hệ thống 

quản lý giao thông 

thông minh (ITS) 

thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 1 

(Triển khai các 

hạng mục nhƣ Tủ 

tín hiệu, đèn tín 

hiệu, Camera quan 

sát (CCTV), Hệ 

thống dò xe 

(VDS) và Trung 

tâm điều khiển)  

Sở Giao thông vận tải 
Ninh Kiều - Cái Răng 

- Bình Thủy 

                       

610  
                -     

                

550  

                 

60  
Đầu tƣ công 

74  

Dự án ĐTXD 14 

Bãi đỗ xe buýt kết 

hợp điểm đầu - 

cuối xe buýt: Ba 

Láng, Cái Cui, 

KĐT Ô Môn, 

Phong Điền, Mỹ 

Khánh, Nam Cờ 

Đỏ, Bắc Cờ Đỏ, 

Đông Thới Lai, 

Tây Thới Lai, 

Thốt Nốt số 1,  

TT. Vĩnh Thạnh, 

Kênh E,  Kinh B 

và Sân Bay 

Sở Giao thông vận tải TP.Cần Thơ 
                    

1.175  
                -     

             

1.000  

               

175  
Đầu tƣ công 

75  Trục đƣờng hẻm Sở Giao thông vận tải Bình Thủy                                                                       Đầu tƣ công 



 

 

91 (đoạn Long 

Tuyền- đƣờng 

91C) 

957  410  438  109  

76  

Cầu Cờ Đỏ trên 

đƣờng tỉnh 919 

huyện Cờ Đỏ 

TPCT 

Sở Giao thông vận tải Cờ Đỏ 
                       

613  

                

300  

                

250  

                 

63  
Đầu tƣ công 

77  

Lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng trên 

tuyến QL 91B, 

đoạn từ cầu Bà Bộ 

đến giao lộ 91 

thuộc địa bàn 

quận BT, ÔM 

TPCT (km02+592 

- km15+793)  

Sở Giao thông vận tải BT; ÔM 
                       

543  

                

350  

                

154  

                 

39  
Đầu tƣ công 

78  

Đƣờng vành đai 

phía Tây thành 

phố Cần Thơ (nối 

QL91 đến QL 

61C) 

Sở Giao thông vận tải 
ÔM; BT; NK; PĐ; 

CR 

                  

10.240  

             

1.260  

             

7.184  

            

1.796  
Đầu tƣ công 

79  Cầu Tây Đô  Sở Giao thông vận tải Phong Điền 
                       

791  

                

450  

                

273  

                 

68  
Đầu tƣ công 

80  

Cải tạo, mở rộng 

05 nút giao trọng 

điểm trên địa ban 

thành phố Cần 

Thơ 

Sở Giao thông vận tải Ninh Kiều 
                    

3.198  
                -     

             

2.549  

               

649  
Đầu tƣ công 

c Đƣờng thủy nội địa 

81  Phát triển các Sở Giao thông vận tải                                        Đầu tƣ công 



 

 

hành lang đƣờng 

thủy và logistics 

khu vực phía Nam 

5.630  5.630  

82  

Kinh phí cho công 

tác nạo vét, bảo trì 

thƣờng xuyên, 

cắm mốc hành 

lang bảo vệ luồng 

và lắp đặt hệ 

thống báo hiệu đối 

với 09 tuyến 

đƣờng thủy nội 

địa cấp thành phố: 

(1) Sông Ba Láng; 

(2) Rạch Phong 

Điền; (3) Rạch 

Cầu Nhiếm; (4) 

Sông Trà Nóc; (5) 

Kênh Thốt Nốt; 

(6) Kênh Xáng Ô 

Môn; (7) Kênh 

KH8; (8) Kênh 

Bốn Tổng; (9) 

Kênh Đứng 

Sở Giao thông vận tải   
                

500.000  

         

500.000  
    Đầu tƣ công 

83  

Cảng thủy nội địa 

hành khách (cuối 

tuyến đƣờng Mai 

Chí Thọ vào trụ sở 

hành chính của 

Ban Chỉ đạo Tây 

Sở Giao thông vận tải   
                

300.000  

         

300.000  
    Đầu tƣ công 



 

 

Nam Bộ trƣớc 

đây, nay là trụ sở 

hành chính của Ủy 

ban nhân dân quận 

Cái Răng), tại vị 

trí bờ phải sông 

Hậu thuộc phƣờng 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng 

84  

Kinh phí cho công 

tác nạo vét, bảo trì 

thƣờng xuyên, 

cắm mốc hành 

lang bảo vệ luồng 

và lắp đặt hệ 

thống báo hiệu đối 

với 09 tuyến 

đƣờng thủy nội 

địa cấp thành phố: 

(1) Sông Ba Láng; 

(2) Rạch Phong 

Điền; (3) Rạch 

Cầu Nhiếm; (4) 

Sông Trà Nóc; (5) 

Kênh Thốt  

Sở Giao thông vận tải   
                

500.000  
  

         

500.000  
  Đầu tƣ công 

85  

Cảng thủy nội địa 

hành khách tại vị 

trí cuối trục đƣờng 

2B (cuối tuyến 

đƣờng vào khu 

Sở Giao thông vận tải   
                

300.000  
  

         

300.000  
  Đầu tƣ công 



 

 

công nghiệp Hƣng 

Phú 1), nằm ở bờ 

phải sông Hậu 

thuộc phƣờng Phú 

Thứ, quận Cái 

Răng 

86  

Cảng thủy nội địa 

hành khách tại vị 

trí điểm đầu 

đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ tại Khu 

đô thị mới Cồn 

Khƣơng, nằm ở 

bờ phải sông Hậu 

thuộc phƣờng Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều 

Sở Giao thông vận tải   
                

300.000  
  

         

300.000  
  Đầu tƣ công 

d Đƣờng biển 

87  

Hoàn chỉnh giai 

đoạn 2 Luồng cho 

tàu biển trọng tải 

lớn vào sông Hậu 

Sở Giao thông vận tải   
                    

2.225  

             

2.225  
    Đầu tƣ công 

88  
Bến cảng khách 

quốc tế Cần Thơ 
Sở Giao thông vận tải   

                    

1.000  

             

1.000  
    Đầu tƣ công 

89  Khu bến Cái Cui Sở Giao thông vận tải   
                    

1.500  

             

1.500  
    Đầu tƣ công 

90  
Khu bến Trà Nóc - 

Ô Môn - Thốt Nốt 
Sở Giao thông vận tải   

                

800.000  

         

800.000  
    Đầu tƣ công 

91  
Bến cảng khách 

quốc tế Cần Thơ 
Sở Giao thông vận tải   

                

500.000  
  

         

500.000  
  Đầu tƣ công 



 

 

(tiếp tục đầu tƣ 

xây dựng hoàn 

chỉnh theo quy 

hoạch) 

92  

Khu bến Cái Cui 

(tiếp tục đầu tƣ 

xây dựng hoàn 

chỉnh theo quy 

hoạch) 

Sở Giao thông vận tải   
                

500.000  
  

         

500.000  
  Đầu tƣ công 

e Hàng không 

93  

Nâng cấp hạ tầng 

cảng hàng không, 

sân bay và xây 

dựng các công 

trình thiết yếu của 

Cảng hàng không 

quốc tế Cần Thơ 

theo quy hoạch, 

nâng công suất đạt 

7 triệu hành 

khách/năm, hàng 

hóa đạt 250.000 

tấn/năm 

Sở Giao thông vận tải   
             

2.000.000  

      

2.000.000  
    Đầu tƣ công 

94  

Xây dựng hoàn 

chỉnh cảng hàng 

không quốc tế Cần 

Thơ theo quy 

hoạch, mở rộng 

thêm diện tích 

khoảng 340ha và 

Sở Giao thông vận tải   
             

5.000.000  
  

      

5.000.000  
  Đầu tƣ công 



 

 

xây dựng thêm 01 

khu cảng hàng 

không và 01 

đƣờng hạ cất cánh, 

nâng công suất đạt 

15 triệu hành 

khách/năm, hàng 

hóa đạt 1,0 triệu 

tấn/năm 

f  ến xe khách, bãi đỗ xe công cộng 

95  
Bến xe khách Lộ 

Tẻ 
Sở Giao thông vận tải   

                

150.000  

         

150.000  
    Đầu tƣ công 

96  
Bến xe khách 

Thốt Nốt 
Sở Giao thông vận tải   

                  

50.000  

           

50.000  
    Đầu tƣ công 

97  

Bãi đỗ xe hàng: 

(1) Bãi đỗ xe hàng 

rạch Bùng Binh; 

(2) Bãi đỗ xe hàng 

cầu Bến Bạ; (3) 

Bãi đỗ xe hàng 

Rạch Cái Cui số 1; 

(4) Bãi đỗ xe hàng 

khu bến cảng 

Hoàng Diệu; (5) 

Bãi đỗ xe hàng 

khu công nghiệp 

Trà Nóc; (6) Bãi 

đỗ xe hàng nhà 

máy xi măng Hà 

Tiên 2; (7) Bãi đỗ 

Sở Giao thông vận tải   
                

500.000  

         

500.000  
    Đầu tƣ công 



 

 

xe hàng rạch Bằng 

Lăng; (8) Bãi đỗ 

xe hàng Quốc lộ 

91-Trại Mai - 

Thới Thuận; (9) 

Bãi đỗ xe hàng Ba 

Láng - Cái Răng 

 


